
Khi quý vị đến tòa án, quý vị sẽ được hỏi những câu hỏi sau:  

• Quý vị có bị ho hoặc đau họng không? 
• Quý vị có bị sốt hoặc cảm thấy sốt không? 
• Quý vị có bị thở hụt hơi không? 
• Quý vị có bị mất khứu giác hoặc vị giác không? 
• Quý vị đã ở gần ai đó có biểu hiện các triệu chứng này trong 14 ngày qua không? 
• Quý vị có đang sống với ai đó bị ốm hoặc bị cách ly kiểm dịch không? 
• Quý vị có đi đâu ra khỏi tiểu bang trong 14 ngày qua không? 
• Quý vị đã được chẩn đoán nhiễm COVID-19 hoặc được bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe, cơ quan y tế công cộng hay viên chức y tế công cộng khuyến nghị tự cách ly 
kiểm dịch không? 

Nếu quý vị trả lời CÓ cho bất kỳ câu hỏi nào trong các câu hỏi này, quý vị có thể được hỏi một số 
câu hỏi bổ sung. Và tùy thuộc vào câu trả lời cho các câu hỏi đó, quý vị sẽ được phép vào tòa án 
hoặc chúng tôi sẽ từ chối không cho quý vị vào tòa án và cung cấp cho quý vị số điện thoại liên 
lạc để quý vị được giúp đỡ. Quý vị có thể được yêu cầu ký văn bản cam kết xác nhận quý vị không 
có bất kỳ triệu chứng nào được đề cập đến bên trên. 

Nếu quý vị từ chối tham gia quy trình sàng lọc, chúng tôi sẽ từ chối không cho quý vị vào tòa án 
và cung cấp cho quý vị số điện thoại liên lạc để quý vị được giúp đỡ. 

Nhằm tuân thủ các khuyến cáo của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (Center for 
Disease Control and Prevention) và để bảo vệ công chúng và nhân viên tòa án, bất kỳ ai cố tình vi 
phạm các quy trình này để vào tòa án sẽ bị một Cảnh Sát Tư Pháp từ chối không cho phép vào 
tòa án. 

Nếu quý vị có một phiên tòa đã được xếp lịch hoặc được yêu cầu có mặt tại một trong những 
phòng xử án tại Maine, và quý vị không thể vào tòa án do các quy trình này, quý vị cần làm 
những việc sau: 

• Nếu quý vị có luật sư đại diện, vui lòng liên hệ với luật sư của quý vị;  

• Nếu quý vị không có luật sư đại diện, vui lòng gọi số 207-753-2999 để trao đổi với một 
thư ký về vụ việc của quý vị; 

• Nếu quý vị đang muốn được bảo vệ khỏi lạm dụng hoặc bảo vệ khỏi quấy rối, hãy gọi số 
207-753-2999 và một thư ký sẽ trợ giúp quý vị;  

• Nếu quý vị là luật sư và quý vị đã được xếp lịch có mặt tại tòa, vui lòng gọi số 207-753-
2999 để trao đổi với một thư ký về vụ việc của quý vị; 

Các hạn chế này sẽ chỉ mang tính tạm thời cho đến khi được xác định là an toàn để bỏ các hạn 
chế. Tất cả những người tin rằng họ đã tiếp xúc với vi-rút corona cần liên hệ với nhà cung cấp 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ ngay lập tức. 
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