（Vietnamese Version）

Ý tưởng

đón Giao thừa

Để ngăn ngừa lây nhiễm chéo,
tốt hơn hết nên tránh các cuộc tụ họp xã hội.
Hãy đón Giao thừa theo cách an toàn và
sáng tạo của riêng chúng ta!

Sau cả năm chống chọi với dịch bệnh, tôi cần một lễ kỷ niệm thật vui để tự thưởng cho mình vào Đêm Giao thừa.
Khi dịch bệnh vẫn đang diễn ra, các cuộc tụ tập có thể dẫn đến lây nhiễm chéo. Để bảo vệ bản thân và những
người khác, tốt hơn hết bạn nên tránh các cuộc tụ tập xã hội và ở nhà.

Vậy thì, làm thế nào tôi có thể ăn mừng một cách an toàn nhưng vui vẻ được đây?
Hãy tham khảo một số ý tưởng từ các bạn dưới đây:

'Tôi sẽ quấn mình trong chiếc chăn bông ấm áp và chia sẻ với những
người bạn thân nhất những quyết tâm trong Năm mới của tôi'.

'Tôi đã lên kế hoạch với bạn bè của mình rồi. Vào lúc 12 giờ đêm,
chúng tôi sẽ xem chương trình truyền hình đếm ngược tại nhà, tổ
chức một bữa tiệc ảo và cùng nhau hát'.

'Tôi muốn nhâm nhi một tách sô cô la nóng và xem chương trình yêu
'Tôi sẽ làm tác phẩm nghệ thuật tự thiết kế cho bạn bè của mình

thích của mình'.

như một món quà Năm mới'.

Những cuộc ăn mừng vui vẻ không đồng nghĩa với những cuộc tụ tập đông người.
Chúng ta có thể đón Giao thừa theo cách an toàn và sáng tạo của riêng mình!

For more information on fighting the virus:

www.coronavirus.gov.hk

衞生防護中心Facebook專頁

Centre for Health Protection Facebook Fanpage

fb.com/CentreforHealthProtection
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Cung chúc Tân Xuân!

