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Quyền của quý vị trong thời gian bị phong tỏa hoàn toàn   
 
Để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, một số khu nhà chính phủ hiện đang bị phong tỏa 
hoàn toàn. Đây là biện pháp khẩn cấp và tạm thời nhằm bảo vệ sức khoẻ cho cư dân và cho 
cộng đồng rộng hơn. 
 
Trong tình huống khẩn cấp, Chính phủ tiểu bang Victoria có thể phải tạm thời hạn chế các quyền 
của quý vị nếu họ có bằng chứng y tế rõ ràng cho thấy cần thiết phải áp dụng các quy định về 
giới hạn. Trong tình trạng phong tỏa hoàn toàn, quyền tự do đi lại của quý vị có thể bị hạn chế 
trong thời gian ngắn, nhưng chính phủ sẽ phải tiếp tục tôn trọng các quyền khác của quý vị. 
 
Quý vị có quyền:  

• được đối xử tôn trọng và đàng hoàng 
• được đối xử công bằng như những người khác cũng đang bị phong tỏa  
• được chăm sóc sức khoẻ, được tiếp cận dịch vụ khuyết tật, kể cả chăm sóc trước và 

sau khi sinh, chăm sóc sức khoẻ tâm thần, tiếp cận dịch vụ về rượu bia và ma tuý, tiếp 
cận thuốc men, và được chữa trị nếu quý vị có xét nghiệm dương tính với COVID-19   

• được quyết định về điều trị y tế của mình  
• được quyết định chia sẻ thông tin y tế của mình với ai 
• được nhận các vật dụng cần thiết cho sức khỏe và vệ sinh cá nhân (kể cả các thiết bị 

bảo vệ cá nhân)   
• được nhận các dịch vụ thiết yếu như điện, nước và sưởi ấm   
• được nhận thực phẩm có dinh dưỡng, đủ ăn, an toàn và phù hợp về văn hoá    
• được có đủ cơ hội để vận động thể dục và làm các hoạt động ngoài trời sớm nhất có 

thể trong hoàn cảnh của tình hình phong tỏa 
• được liên lạc với những người khác ở ngoài khu vực quý vị đang ở  
• được nhận các thông tin bằng văn bản về tình hình phong tỏa, về quyền của quý vị và 

cách nộp khiếu nại bằng ngôn ngữ và dạng thức quý vị hiểu được 
• được trợ giúp nếu có vấn đề về pháp luật  
• được nói chuyện với đại diện ngoại giao hoặc đại diện lãnh sự nếu quý vị là công dân 

ngoại quốc,  
• không bị kỳ thị chủng tộc và tôn giáo.  

Nếu quý vị bị ảnh hưởng bởi sự phong toả, chúng tôi có thể cung cấp thông tin về quyền của 
quý vị, hướng dẫn cho quý vị biết cách nộp khiếu nại, giới thiệu quý vị tới các dịch vụ khác 
hoặc giúp quý vị trình báo vấn đề gì làm cho quý vị lo ngại: 
  

• Gọi số 1300 152 494 
• Email enquiries@veohrc.vic.gov.au 

Muốn biết thêm thông tin, hãy truy cập trang mạng của chúng tôi tại 
www.humanrights.vic.gov.au 
Ngoài ra còn có dịch vụ cố vấn pháp lý nếu gọi số 1800 113 432 
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