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

Có hiệu lực từ ngày 22 tháng 5 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, Sinh hoạt bổ sung bao gồm các thành phần sau dựa trên lý do được tóm tắt về 

nguy cơ rủi ro cho sức khỏe: 

 

(1) Diễn hành xe 

a. Lý do.  Các cuộc diễn hành xe hơi không có sự tiếp xúc hoặc có cường độ tiếp xúc thấp 

vì chỉ những người trong cùng một hộ 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 vì các cuộc diễn 

hành là di động, nhưng việc tụ tập tại một địa điểm cố định sẽ không được cho phép.  

Sinh hoạt này cũng được dự kiến là 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.  Sinh hoạt này cung cấp sự 

lựa chọn với nguy cơ thấp 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 được cho phép, phụ thuộc vào tất cả các 

điều kiện và giới hạn sau đây:  

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

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.  

(Được cập nhật vào ngày 18 tháng 5 năm 2020) 


