
Phụ lục C-2 - Sinh hoạt Bổ sung được phép Thực hiện  

(Có hiệu lực từ ngày 5 tháng 6 năm 2020) 

Quy định chung 

Các "Sinh hoạt bổ sung" được liệt kê dưới đây có thể hoạt động trở lại và phải tuân theo các quy 
định được nêu trong Lệnh và bất kỳ quy định bổ sung nào được nêu dưới đây hoặc theo hướng 
dẫn riêng được đưa ra bởi Giám đốc Y tế.  Các sinh hoạt này đã được chọn để thực hiện việc mở 
rộng khởi đầu được đo lường cho các sinh hoạt dựa trên các cân nhắc liên quan đến sức khỏe, 
bao gồm các nguy cơ lây truyền COVID-19 từ các loại và phương thức sinh hoạt, khả năng giảm 
thiểu rủi ro truyền nhiễm trong các hoạt động và các yếu tố liên quan, chẳng hạn như các điều 
sau: 

• Tăng tính di động và khối lượng sinh hoạt - Tác động tổng thể của việc sinh hoạt trở lại 
đối với số người rời khỏi nhà và tương tác với những người khác trong cộng đồng;  

• Cường độ tiếp xúc - Thể loại (gần hoặc xa) và thời lượng (ngắn hoặc được kéo dài) của sự 
tiếp xúc xảy ra trong sinh hoạt; 

• Số người tiếp xúc - Số người xấp xỉ có tại một nơi cùng một lúc; 
• Tiềm năng sửa đổi - Mức độ mà các biện pháp giảm thiểu có thể làm giảm nguy cơ lây 

truyền bệnh. 

Danh sách các Sinh hoạt bổ sung 

Theo Lệnh này, các Doanh nghiệp bổ sung bao gồm: 
 

(1) Diễn hành xe hơi 
a. Lý do.  Các cuộc diễn hành xe hơi không có sự tiếp xúc hoặc có cường độ tiếp xúc thấp vì 

chỉ có những người trong cùng một gia đình được ngồi với nhau trong xe của họ trong suốt 
sự kiện. Các cuộc diễn hành xe hơi cũng có nguy cơ tương đối thấp bởi vì xe luôn di chuyển 
sẽ hạn chế người tụ tập bên ngoài xe, và việc tụ tập tại một địa điểm cố định sẽ không được 
cho phép. Hoạt động này cũng được dự kiến sẽ chỉ dẫn đến sự gia tăng nhỏ  và mọi người sẽ 
không có hoặc có ít tiếp xúc với những người khác trong cộng đồng. Hoạt động này cũng 
cung cấp sự lựa chọn cho những người muốn ăn mừng những dịp đặc biệt bên ngoài nhà của 
họ. 

b. Mô tả và điều kiện.  Các cuộc diễn hành xe hơi sẽ được cho phép, và phải tuân theo những 
hạn chế sau đây ngoài những hạn chế trong các phần khác của Lệnh:  

i. Cuộc diễn hành phải tuân thủ tất cả các luật và các quy định hiện hành  

ii. Chỉ các thành viên trong cùng một gia đình có thể ở trong cùng một chiếc xe. 
iii. Mọi người không được ra khỏi xe của họ bất cứ lúc nào trong cuộc diễn hành. 

iv. Xe diễn hành không được tụ tập tại một địa điểm cố định.  
v. Xe đạp hoặc xe máy không được tham gia.  
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(2) Các tụ tập bằng xe hơi và sự kiện drive-thru 
a. Lý do.  Các cuộc tụ tập bằng xe hơi và các sự kiện drive-thru (lái xe đi qua) có cường độ 

tiếp xúc thấp vì những người trong cùng một gia đình phải ở trong xe của họ, ngoại trừ các 
trường hợp ngoại lệ. Rủi ro trong hoạt động này có thể được giảm thiểu thông qua các biện 
pháp để có đủ khoảng cách xã hội và hạn chế việc tiếp xúc giữa những người không cùng 
một gia đình.   

b. Mô tả và điều kiện. Các cuộc tụ tập bằng xe hơi và các sự kiện drive-thru cho bất kỳ mục 
đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các rạp chiếu phim drive-in (ngồi trong xe xem 
phim), nghi lễ drive-thru và các nghi lễ bằng xe hơi, sẽ được cho phép, và phải tuân theo các 
hạn chế sau ngoài những hạn chế bắt buộc trong các phần khác của Lệnh:  

i. Các cuộc tụ tập và sự kiện phải tuân thủ tất cả các luật và các quy định hiện hành 

ii. Không được có hơn 100 xe hơi vào bất cứ lúc nào. 
iii. Một người hoặc doanh nghiệp, như thuật ngữ đó được xác định trong Lệnh, phải 

đóng vai trò là người tổ chức được chỉ định cho cuộc tụ tập hoặc sự kiện đó, và 
phải chắc chắn mọi người tuân theo tất cả các quy định trong Lệnh và trong Phụ 
lục C-2 này. 

iv. Đối với các cuộc tụ tập có hơn 10 xe, người tổ chức phải yêu cầu sự hiện diện 
của nhân viên an ninh của cơ quan thực thi pháp luật địa phương có thẩm quyền 
chính cho địa điểm của sự kiện và trả bất kỳ chi phí nào được thiết lập bởi cơ 
quan thực thi pháp luật đó.  Nếu cơ quan thực thi pháp luật từ chối cung cấp dịch 
vụ an ninh đó, người tổ chức có trách nhiệm thuê mướn cơ quan dịch vụ an ninh 
tư để tuân thủ Lệnh và Phụ lục C-2 này.  Số lượng nhân viên giữ an ninh cần có 
sẽ được xác định bởi cơ quan cung cấp dịch vụ an ninh nhưng không được vượt 
quá mức cần thiết để duy trì an toàn và bảo đảm việc tuân thủ Lệnh và Phụ lục 
C-2 này.  Để nói rõ, nếu người tổ chức đã có sẵn nhân viên an ninh, họ có thể 
dùng các nhân viên an ninh hiện có. 

v. Thực phẩm, đồ uống và các thức ăn nhẹ khác sẽ không được cung cấp hoặc bán 
để được tiêu thụ tại buổi tụ tập hoặc sự kiện. 

vi. Không thiết bị hoặc vật phẩm nào có thể được dùng chung bởi mọi người, ngoại 
trừ các thành viên trong cùng một gia đình hoặc sống trong cùng một nhà. 

vii. Cuộc tụ tập và sự kiện sẽ không được kéo dài hơn ba giờ. 
viii. Những người ở trong xe phải là thành viên của cùng một gia đình hoặc sống 

trong cùng một nhà, và họ không được thay đổi xe trong sự kiện.   
ix. Không người nào được rời khỏi xe của họ vào bất cứ lúc nào trong sự kiện, ngoại 

trừ lúc sử dụng nhà vệ sinh, ở tại một trạm như được cho phép trong Đoạn 
2(b)(xi), hoặc do trường hợp khẩn cấp.  Quy định này không áp dụng cho nhân 
viên của sự kiện hoặc nhân viên an ninh, và họ phải duy trì khoảng cách xã hội ít 
nhất sáu feet vào mọi lúc có thể. 

x. Khăn che mặt phải được đeo mọi lúc khi ở ngoài xe, hoặc khi cửa sổ hoặc mui xe 
đang mở, ngoại trừ những người được miễn đeo khăn che mặt theo Hướng dẫn 
quan trọng về Khăn che mặt của Giám đốc Y tế.  
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xi. Chỉ năm người được ở tại một trạm vào bất cứ lúc nào và phải luôn cách nhau ít 
nhất sáu feet. 

xii. Các xe hơi sẽ luôn cách nhau ít nhất sáu feet. 

xiii. Xe đạp hoặc xe máy không được tham gia.  
xiv. Nếu một phòng vệ sinh được cung cấp cho những người tham gia cuộc tụ tập 

hoặc sự kiện, thì nơi đó phải được làm sạch thường xuyên và phải áp dụng các 
biện pháp để bảo đảm rằng mọi người giữ khoảng cách ít nhất sáu feet với nhau 
khi ở trong phòng vệ sinh hoặc lúc chờ trong hàng. 

 

(3)Sinh hoạt giải trí và thể thao ngoài trời  
a. Lý do.  Các sinh hoạt giải trí và thể thao có nguy cơ lây truyền từ mức thấp đến trung bình.  

Rủi ro trong sinh hoạt này có thể được giảm thiểu thông qua các biện pháp để có đủ khoảng 
cách xã hội và hạn chế việc tiếp xúc giữa những người không cùng một gia đình.   
 

b. Mô tả và điều kiện.  Các sinh hoạt giải trí và thể thao không tiếp xúc với các thành viên của 
các gia đình khác có thể xảy ra với những hạn chế sau đây ngoài những hạn chế bắt buộc 
trong các phần khác của Lệnh:  

i. Không quá hai gia đình hoặc người sống trong hai căn nhà có thể tham gia vào 
các sinh hoạt giải trí và thể thao này cùng một lúc. 

ii. Không thiết bị nào (ngoại trừ bóng, đĩa frisbee hoặc các đồ ném khác) được dùng 
chung bởi các gia đình khác nhau hoặc nhóm sống trong hai nhà khác nhau.  

iii. Tất cả các sinh hoạt giải trí và thể thao với các thành viên của gia đình khác hoặc 
nhóm từ nhà khác phải hoàn toàn diễn ra ngoài trời. 

iv. Các thành viên của các gia đình hoặc nhóm từ nhà khác nhau phải luôn cách 
nhau ít nhất sáu feet. 

v. Phải đeo khăn che mặt khi có những hoạt động giải trí với các thành viên của gia 
đình khác hoặc nhóm thuộc nhà khác, trừ khi tập thể dục hoặc những người được 
miễn đeo khăn theo Hướng dẫn quan trọng về Khăn che mặt của Giám đốc Y tế. 

 

(4)Sử dụng công viên chó 
a. Lý do.  Công viên chó là những địa điểm ngoài trời thường cung cấp không gian rộng rãi 

cho mọi người cách xa nhau.  Rủi ro trong sinh hoạt này có thể được giảm thiểu thông qua 
các biện pháp để có đủ khoảng cách xã hội và hạn chế việc tiếp xúc giữa những người 
không cùng một gia đình.   

b. Mô tả và điều kiện.  Công viên chó có thể mở cửa cho công chúng với những hạn chế sau 
đây ngoài những hạn chế bắt buộc trong các phần khác của Lệnh:  

i. Không người nào sẽ được vào công viên chó nếu không thể dễ dàng duy trì khoảng 
cách ít nhất sáu feet với tất cả những người khác. 

ii. Khăn che mặt sẽ phải được đeo mọi lúc, ngoại trừ những người được miễn đeo khăn 
che mặt theo Hướng dẫn quan trọng về Khăn che mặt của Giám đốc Y tế. 
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(5)Nghi lễ nhỏ ngoài trời và các buổi tụ tập tôn giáo  

a. Lý do.  Mặc dù các nghi lễ và các cuộc tụ tập tôn giáo có nguy cơ lây truyền đáng kể, nhưng 
chúng rất quan trọng đối với sức khỏe xã hội và tinh thần của mọi người.  Rủi ro trong các 
hoạt động này sẽ được giảm thiểu khi các sinh hoạt diễn ra ngoài trời và khi hạn chế tổng số 
người tham gia. Rủi ro trong sinh hoạt này có thể được giảm thiểu thông qua các biện pháp 
để có đủ khoảng cách xã hội và hạn chế việc tiếp xúc giữa những người không cùng một gia 
đình.   

b. Mô tả và điều kiện.  Các nghi lễ ngoài trời và các cuộc tụ tập tôn giáo, bao gồm nhưng 
không giới hạn trong các đám tang và đám cưới, có thể thực hiện theo các hạn chế sau đây 
ngoài những hạn chế bắt buộc trong các phần khác của Lệnh: 

i. Nghi lễ và các cuộc tụ tập phải hoàn toàn diễn ra ngoài trời, ngoại trừ khi người 
tham gia sử dụng phòng vệ sinh, với điều kiện phòng vệ sinh thường xuyên được 
làm sạch.   

ii. Không hơn 25 người được có mặt cùng một lúc. 

iii. Một người hoặc doanh nghiệp, như thuật ngữ đó được xác định trong Lệnh, phải 
đóng vai trò là người tổ chức được chỉ định cho cuộc nghi lễ hoặc buổi tụ tập đó, 
và phải chắc chắn mọi người tuân theo tất cả các quy định trong Lệnh và trong 
Phụ lục C-2 này. 

iv. Người tổ chức phải giữ danh sách có tên và thông tin liên lạc của tất cả những 
người tham gia.  Nếu người tham gia xét nghiệm dương tính với COVID-19, 
người tổ chức sẽ hỗ trợ Sở Y tế Công cộng Quận Hạt trong bất kỳ việc nghiên 
cứu ca nhiễm nào và tìm kiếm người đã tiếp xúc với bệnh nhân trong cuộc tụ tập. 

v. Thực phẩm, đồ uống và các thức ăn nhẹ khác sẽ không được cung cấp hoặc bán 
để tiêu thụ tại buổi lễ hoặc buổi tụ tập, trừ khi cần thiết cho các mục đích của 
nghi lễ và phải tối đa hóa tất cả các biện pháp giữ an toàn và tránh chia sẻ. 

vi. Không thiết bị hoặc vật phẩm nào có thể được dùng chung bởi mọi người, ngoại 
trừ bởi các thành viên trong cùng một gia đình hoặc sống trong cùng một nhà. 

vii. Không được hát hay la hét vì đó sẽ gia tăng nguy cơ truyền COVID-19. 

viii. Khăn che mặt sẽ phải được đeo mọi lúc, ngoại trừ những người được miễn đeo 
khăn che mặt theo Hướng dẫn quan trọng về Khăn che mặt của Giám đốc Y tế.  

ix. Ngoại trừ các thành viên của cùng một gia đình hoặc sống trong cùng một nhà, 
tất cả những người tham gia phải cách nhau ít nhất sáu feet. 


