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DỰ LUẬT 11 BẢO ĐẢM YÊU CẦU CHĂM SÓC CẤP CỨU 911 CỦA QUÝ 
VỊ SẼ KHÔNG BỊ CHẬM TRỄ 
Dự Luật 11 chính thức đưa thành luật thông lệ ngành nghề lâu dài 
trong việc trả lương cho kỹ thuật viên y tế cấp cứu (EMT) và chuyên 
viên cấp cứu để họ luôn có thể liên lạc được vào giờ nghỉ giải lao 
trong trường hợp cấp cứu—cũng như lính cứu hỏa và cảnh sát.
Dự Luật 11 cần thiết vì một quyết định tòa án California gần đây 
có thể làm chấm dứt thông lệ lâu dài này và quy định các EMT 
và chuyên viên cấp cứu hoàn toàn không thể liên lạc được trong 
giờ nghỉ giải lao. Điều này có nghĩa là nếu xe cấp cứu gần nơi cấp 
cứu của quý vị nhất đang nghỉ giải lao khi quý vị gọi yêu cầu hỗ 
trợ, người điều động 911 sẽ KHÔNG CÓ CÁCH NÀO liên lạc được 
với đội xe cấp cứu vì mọi thiết bị liên lạc đều sẽ bị TẮT. Dự luật 11 
bảo đảm yêu cầu chăm sóc cấp cứu 911 của quý vị không bị  
chậm trễ.
“Dự Luật 11 bảo đảm các EMT và chuyên viên cấp cứu có thể nhanh 
chóng đáp ứng để cung cấp dịch vụ chăm sóc quan trọng khi quý vị 
cần. Điều này là hợp lý. Bầu CÓ cho Dự Luật 11.”—Adam Dougherty, 
MD, MPH, Bác Sĩ Cấp Cứu
KHI QUÝ VỊ GỌI 911, RANH GIỚI GIỮA SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT CHỈ 
CÁCH NHAU CÓ VÀI GIÂY
Điều quan trọng là các EMT và chuyên viên cấp cứu có thể nhanh 
chóng đáp ứng và cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cứu mạng trong 
các biến cố thương vong hàng loạt, như vụ nổ súng hay thiên tai. 
Dự luật 11 quy định rằng các đội cấp cứu y tế được chủ hãng trả 
lương để được đào tạo bổ sung theo tiêu chuẩn của Cơ Quan Quản 
Lý Cấp Cứu Liên Bang (Federal Emergency Management Agency, 
FEMA) về phòng chống bạo lực, các vụ nổ súng, sự cố thương vong 
hàng loạt và thiên tai. Bầu CÓ cho Dự Luật 11!

“Là một chuyên viên cấp cứu, tôi muốn có mặt khi có người cần giúp. 
Dự Luật 11 bảo đảm rằng khi tính mạng bị đe dọa, dịch vụ cấp cứu sẽ 
không được chậm trễ và chúng tôi sẵn sàng đối phó với gần như bất kỳ 
sự cố nào.”—Daniel Iniguez, Chuyên Viên Cấp Cứu Được Cấp Phép
DỰ LUẬT 11 BẢO ĐẢM CÁC EMT VÀ CHUYÊN VIÊN CẤP CỨU ĐƯỢC 
BẢO VỆ TẠI NƠI LÀM VIỆC
Các EMT và chuyên viên cấp cứu nên được bảo vệ tại nơi làm việc 
để bảo đảm họ được nghỉ ngơi tốt. Dự luật 11 yêu cầu nhà điều 
hành xe cấp cứu 911 phải có đủ nhân viên để thế chỗ khi có người 
nghỉ giải lao. Ngoài ra, Dự Luật 11 cũng cho biết các đội cấp cứu  
y tế sẽ tiếp tục được thêm một giờ lương nếu họ bỏ lỡ giờ nghỉ  
giải lao và không được nghỉ bù trong ca làm việc. Bầu CÓ cho  
Dự Luật 11!
DỰ LUẬT 11 CUNG CẤP QUYỀN LỢI SỨC KHỎE TÂM THẦN CHO CÁC 
EMT VÀ CHUYÊN VIÊN CẤP CỨU
Để trở thành một EMT hoặc chuyên viên cấp cứu phải là người đặc 
biệt, và đôi khi công việc của họ có thể căng thẳng. Dự luật 11 yêu 
cầu các chủ hãng phải cung cấp bảo hiểm sức khỏe tâm thần bắt 
buộc cho đội cấp cứu y tế, cũng như đào tạo về sức khỏe tâm thần 
và thể chất hàng năm. Bầu CÓ cho 11!
Bầu CÓ cho Dự Luật 11 để bảo đảm tính an toàn công cộng và bảo 
đảm các EMT và chuyên viên cấp cứu có thể nhanh chóng đáp ứng 
khi quý vị cần được cấp cứu.
Tìm hiểu thêm tại www.YESon11.org
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★  TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 11  ★

KHÔNG CÓ TRANH LUẬN NÀO  
CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 11 ĐƯỢC ĐỆ TRÌNH
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