Những sinh hoạt và doanh nghiệp nào được mở cửa?
Phải tuân theo các giao thức giữ khoảng cách xã hội và các quy định giữ an toàn liên quan đến COVID-19 để bảo vệ
người lao động, khách hàng và cộng đồng.

Doanh nghiệp và Cơ quan chính phủ

Đã mở cửa lại

• Tất cả các dịch vụ y tế
• Tất cả các hoạt động thiết yếu của chính phủ
• Tất cả các cơ sở hạ tầng thiết yếu, bao gồm cả internet/
truyền thông
• Cửa hàng tạp hóa, tiệm thuốc và các doanh nghiệp thiết
yếu tương tự
• Các cơ quan cung cấp thực phẩm/nhà ở/dịch vụ xã hội
• Báo chí, đài truyền hình và đài phát thanh
• Trạm xăng, tiệm phụ tùng xe và tiệm sửa xe hơi
• Cửa hàng sửa và bán phụ tùng xe đạp
• Ngân hàng và các cơ quan tài chính có liên quan
• Các cửa hàng bán dụng cụ và vật dụng xây dựng/sửa
nhà (hardware store)
• Thợ ống nước, thợ điện, thợ diệt mối bọ và các dịch vụ
sửa nhà khác
• Dịch vụ gửi thư và vận chuyển
• Dịch vụ làm cảnh vườn và cắt cây cỏ

Đã mở cửa lại

• Hoạt động cơ bản tối thiểu cho tất cả các doanh nghiệp,
bao gồm cả văn phòng
• Hầu hết các dịch vụ sản xuất
• Dịch vụ chải chuốt cần thiết về mặt y tế cho thú nuôi
• Tất cả các cửa hàng bán lẻ, nhưng chỉ cho khách nhận
hàng tại lề đường
• Chuyên gia địa ốc, nhân viên ký quỹ (escrow), công chứng
viên, và các công ty làm về quyền sở hữu (title)
• Vườn ươm cây cảnh và Trung tâm vườn
• Tiệm giặt sấy quần áo, tiệm giặt khô, và dịch vụ giặt ủi
• Nhà hàng, nhưng chỉ để giao hàng hoặc khách đến lấy đi
• Các hãng hàng không, taxi, xe cho thuê và dịch vụ đi xe
chung
• Dịch vụ chăm sóc tại nhà cho người cao niên/trẻ em/thú
nuôi
• Cơ sở nội trú và nhà ở cho người vô gia cư
• Tất cả các doanh nghiệp giao hàng hóa đến nhà

•
•
•
•

• Ăn uống ngoài trời tại nhà hàng
• Mua sắm trong cửa hàng tại các trung tâm bán lẻ
và mua sắm
• Tất cả các dịch vụ sản xuất, nhập kho, và hậu cần
• Dịch vụ dọn dẹp và lau chùi nhà cửa và các dịch vụ
tại nhà khác mà không có sự tiếp xúc trực tiếp
• Các doanh nghiệp với dịch vụ có ít/không có tiếp
xúc bao gồm tiệm sửa giày, sửa đồng hồ và các
dịch vụ tương tự khác
• Dịch vụ chải chuốt cho thú nuôi và dẫn chó đi dạo

Trường học, Nhà trẻ và các Sinh hoạt của Trẻ em

Mở cửa ngày 5 tháng 6 năm 2020

• Các cơ quan giáo dục bao gồm các trường công và tư từ Mẫu giáo-lớp 12 công lập,
trường cao đẳng và đại học, nhưng chỉ để tạo điều kiện cho việc học tập từ xa hoặc thực
hiện các chức năng thiết yếu
• Nhà trẻ cho trẻ em của các nhân viên thuộc doanh nghiệp được hoạt động, trong nhóm
ổn định gồm 12 trẻ
• Trại hè và các chương trình giáo dục hoặc giải trí khác cho trẻ em của công nhân đang
làm việc cho các doanh nghiệp được phép hoạt động, trong nhóm ổn định gồm 12 trẻ
• Việc đổi trẻ nhóm được phép xảy ra sau mỗi bốn tuần

Đã mở cửa lại

Mở cửa ngày 5 tháng 6 năm 2020

• Tất cả các nhà trẻ, trại hè, chương trình ̣học hè và tất cả các chương trình giáo
dục hoặc giải trí khác cho tất cả trẻ em, trong nhóm ổn định có tối đa 12 trẻ
• Việc đổi nhóm được phép xảy ra sau mỗi ba tuần

Sinh hoạt tôn giáo/văn hóa; và Giải trí ngoài trời

Hoạt động giải trí ngoài trời với các thành viên trong cùng một hộ gia đình
Công viên và khu giải trí ngoài trời
Viện bảo tàng ngoài trời, di tích lịch sử ngoài trời và khu vườn công cộng
Diễn hành xe

Mở cửa ngày 5 tháng 6 năm 2020

• Nghi lễ nhỏ ngoài trời và các cuộc tụ họp tôn giáo trong các nhóm không quá 25
người
• Tất cả các hoạt động giải trí ngoài trời không có tiếp xúc thể chất, phải giữ khoảng
cách xã hội, bao gồm đi bộ đường dài, tennis, ném đĩa Frisbee và golf.
• Hồ bơi ngoài trời
• Cắm trại
• Rạp chiếu phim drive-in (ngồi trong xe và xem phim ngoài trời) và các cuộc tụ tập
xe

