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CHỈ THỊ BẮT BUỘC ÁP DỤNG CHO CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ 

*Vui lòng xác nhận rằng cơ sở của quý vị được phép mở lại theo Lệnh của Tiểu Bang. 
Trong trường hợp có sự khác biệt giữa Lệnh của Quận Hạt địa phương và Lệnh của Tiểu 
Bang, quý vị sẽ phải tuân theo lệnh nào gắt gao hơn. Tiểu Bang cũng có hướng dẫn cụ thể 

mà một số cơ sở phải tuân theo ngoài chỉ thị bắt buộc này.* 
 

Có thể xem thông tin về Lệnh và Hướng dẫn của Tiểu Bang tại covid19.ca.gov. 
 

Ban hành: Ngày 30 tháng 10, 2020 
Sửa đổi: Ngày 16 tháng 11 năm 2020 

 

 
 
 

Siêu vi khuẩn COVID-19 tiếp tục lây lan tại địa phương, trên toàn quốc và toàn cầu. Các bằng 
chứng y tế và khoa học hiện tại cho thấy COVID-19 dễ lây lan hơn khi có nhiều người tụ tập 
thành đám đông, đặc biệt nếu họ cũng sử dụng các thiết bị thường được chạm vào. Vì các công 
viên giải trí vừa thu hút đám đông vừa có các thiết bị thường được chạm vào, nên có nhiều rủi ro 
lây truyền COVID-19. 
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Hội Đồng Giám Sát: Mike Wasserman, Cindy Chavez, Otto Lee, Susan Ellenberg, S. Joseph Simitian  
Giám Đốc Điều Hành của Quận Hạt: Jeffrey V. Smith 

 
Vào ngày 28 tháng 8 năm 2020, Tiểu Bang đã ban hành Lệnh của Viên Chức Bộ Y Tế Công 
Cộng toàn Tiểu Bang (“Lệnh Tiểu Bang,” có ở đây) và Kế hoạch Mở cửa Kinh tế An toàn 
(“Kế hoạch,” có ở đây). Lệnh Tiểu Bang và Kế hoạch này thiết lập các hạn chế trên toàn 

tiểu bang áp dụng cho từng “ngạch” mà các quận hạt được xếp vào. 
 

Các công viên giải trí phải tuân theo các quy định bắt buộc trong Chỉ thị này và mọi Chỉ thị 
hiện hành nào khác của Viên Chức Sở Y Tế Quận Hạt, Lệnh Giảm thiểu Rủi ro được Sửa 
đổi của Viên Chức Sở Y Tế Quận Hạt được ban hành vào ngày 5 tháng 10 năm 2020, các 
hạn chế áp dụng theo Lệnh và Kế hoạch của Tiểu Bang, tài liệu Hướng dẫn về COVID-19 
theo Ngành của Tiểu Bang và mọi quy định hiện hành về sức khỏe và an toàn. Khi có sự 

khác biệt giữa các quy tắc này, quy tắc có nhiều hạn chế nhất phải được tuân theo. 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/8-28-20_Order-Plan-Reducing-COVID19-Adjusting-Permitted-Sectors-Signed.pdf
https://covid19.ca.gov/safer-economy/


Chỉ thị này giải thích việc Viên Thức Sở Y Tế Quận Hạt đóng cửa tất cả các công viên giải trí 
trong nhà và ngoài trời. Chỉ thị này là bắt buộc, và không tuân thủ là vi phạm Lệnh  
của Viên Chức Y Tế ban hành vào ngày 5 tháng 10 năm 2020 ("Lệnh"). 

 
Đóng cửa tất cả các công viên giải trí trong nhà và ngoài trời 

 
1. Định nghĩa của “Công viên giải trí” 

 
Như được sử dụng trong Chỉ thị này, “công viên giải trí” là cơ sở kinh doanh tạm thời hoặc cố 
định (bao gồm hội chợ, lễ hội, công viên giải trí theo chủ đề hoặc công viên nước) có nhiều 
phương tiện tàu xe giải trí tại cùng một địa điểm kinh doanh. 

 
Để giải thích rõ ràng, thuật ngữ “công viên giải trí” không bao gồm các cơ sở kinh doanh vận 
hành một phương tiện giải trí duy nhất (chẳng hạn như vòng quay ngựa gỗ, xe lửa hoặc tàu bánh 
xe Ferris độc lập). Những cơ sở kinh doanh nào vận hành một tàu xe giải trí duy nhất sẽ phải vận 
hành tàu đó theo các quy tắc trong Hướng dẫn về COVID-19 theo Ngành của Tiểu Bang dành 
cho Trung tâm Giải trí Gia đình. 

 

2. Công viên giải trí không được mở cửa 
 

Vì  đặc biệt có nhiều rủi ro lây truyền COVID-19, công viên giải trí không được hoạt động 
trong nhà hoặc ngoài trời. Nhân viên của công viên giải trí có thể đến nơi làm việc để làm các 
công việc căn bản tối thiểu (chẳng hạn như việc tính tiền lương hoặc bảo trì tàu xe), nhưng công 
viên giải trí phải hoàn toàn đóng cửa không cho công chúng vào. 

 
Lưu ý: Các cơ sở kinh doanh với nhiều tàu xe giải trí trong khuôn viên có thể mở cửa cho công 
chúng chỉ khi họ không hoạt động như một công viên giải trí. Điều này có nghĩa là họ phải 
đóng tất cả, hoặc tất cả nhưng chỉ trừ một trong những tàu xe giải trí của họ. Như đã giải thích ở 
trên, các cơ sở kinh doanh vận hành hai hoặc nhiều tàu xe giải trí sẽ được coi là công viên giải 
trí. 

 
Để nhận được thông tin mới nhất 

 
Để biết câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về ngành này và các chủ đề khác, vui lòng xem 
trang Hỏi Đáp. Xin lưu ý rằng Chỉ thị này sẽ có thể được cập nhật. Để biết thông tin cập nhật 
về Lệnh của Viên Chức Sở Y Tế, hãy vào trang mạng của Sở Y Tế Công Cộng tại 
www.sccgov.org/coronavirus. 
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https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-family-entertainment--en.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-family-entertainment--en.pdf
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/public-health-orders-faq.aspx
http://www.sccgov.org/coronavirus
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	Đóng cửa tất cả các công viên giải trí trong nhà và ngoài trời
	Để nhận được thông tin mới nhất


