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CHỈ THỊ BẮT BUỘC ÁP DỤNG CHO CÁC CUỘC TỤ HỌP 

*Vui lòng xác nhận rằng cuộc tụ họp của quý vị được cho phép 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.* 

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

Ban hành: Ngày 14 tháng 7 năm 2020 
Sửa đổi và có hiệu lực: Ngày 12 tháng 2 năm 2021 

Có hiệu lực ngay khi công bố  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Quy tắc tụ họp chung của Tiểu Bang: 

Kể từ ngày 25 tháng 1 năm 2021, Lệnh Ở Nhà theo Vùng của Tiểu Bang không còn có hiệu 
lực ở Hạt Santa Clara. 

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

Tiểu Bang áp dụng cho từng "ngạch" mà các quận hạt được xếp vào. 

 Viên Chức Bộ Y Tế Tiểu Bang nói chung đã nghiêm cấm các cuộc tụ họp dưới mọi hình thức 
trên toàn tiểu bang, với một số ngoại lệ hạn chế đối với các nghi lễ thờ cúng, nghi thức văn hóa 
như lễ cưới và tang lễ, biểu tình hoặc các hoạt động chính trị và các cuộc tụ họp khác được tài 

liệu Hướng dẫn về COVID-19 theo Ngành của Tiểu Bang cho phép rõ ràng 
(https://covid19.ca.gov/industry-guidance/) hoặc trang “Hỏi Đáp về Lệnh Ở Nhà” của Tiểu 

Bang (https://covid19.ca.gov/stay-home-except-for-essential-needs/). Tiểu Bang cũng cho phép 

Mọi người, mọi doanh nghiệp và tổ chức trong Hạt Santa Clara phải tuân theo cả Lệnh của 
Viên Chức Y Tế Công Cộng của Quận Hạt và của Tiểu Bang. Dưới đây là thông tin về: (1) các 
quy tắc tụ họp chung của Tiểu Bang và (2) các quy tắc hiện hành của Tiểu Bang về các cuộc tụ 

họp trong nhà ở Hạt Santa Clara. 

 

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/
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
https://covid19.ca.gov/stay-home-except-for-essential-needs/
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các cuộc họp của tư nhân có tối đa ba gia đình theo quy định của Tiểu Bang, nhưng những cuộc 
tụ họp như vậy phải ở ngoài trời trong khi Quận Hạt đang trong Ngạch Tím. 

Tất cả các cuộc tụ họp phải tuân theo các yêu cầu bắt buộc trong Chỉ thị này và mọi Chỉ thị 
hiện hành khác của Viên Chức Sở Y Tế Quận Hạt, Lệnh Giảm thiểu Rủi ro đã Sửa đổi của Viên 
Chức Sở Y Tế Quận Hạt được ban hành vào ngày 5 tháng 10 năm 2020, các hạn chế hiện hành 
theo Lệnh của Tiểu Bang và Kế hoạch chi tiết, tài liệu Hướng dẫn về COVID-19 theo Ngành 

của Tiểu Bang và mọi quy định hiện hành về sức khỏe và an toàn. 

Lưu ý: Mặc dù lễ cưới có thể diễn ra ngoài trời dựa theo các yêu cầu bắt buộc của Chỉ thị này, 
Tiểu Bang đã nêu rõ rằng “tiệc đãi/tiệc mừng/lễ kỷ niệm ngày cưới KHÔNG được phép vào lúc 

này” theo lệnh của Viên Chức Bộ Y Tế Công Cộng của Tiểu Bang. 
 

 

 

 

 

Trong khi COVID-19 vẫn đang lây lan trong cộng đồng, Viên Chức Sở Y Tế không khuyến 
khích các cuộc tụ họp với những người từ các gia đình khác. Các cuộc tụ tập trong nhà đặc biệt 
mang lại rủi ro vì sự lây truyền COVID-19 dễ dàng xảy ra trong nhà hơn ngoài trời và COVID-
19 vẫn tiếp tục lây lan khắp nơi. Bằng chứng khoa học gần đây nhất nhấn mạnh rủi ro lây truyền 
bệnh trong nhà, và không nên tụ họp trong nhà, ngay cả khi được cho phép. Tuy nhiên, Chỉ 
thị này không ngăn cấm việc tụ tập với điều kiện là tất cả mọi người tham dự buổi tụ họp đều 
phải tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các yêu cầu đặt ra dưới đây để làm giảm thiểu rủi ro và giúp 
người tham dự được an toàn một cách tối đa.  

Một cuộc "tụ họp" là một sự kiện, hội họp và cuộc họp mặt có nhiều người từ các gia đình riêng 
biệt tham dự trong cùng một không gian, trong nhà hoặc ngoài trời, cùng một lúc và được phối 
hợp — như đám cưới, tiệc tùng, hội nghị, lễ thờ cúng, lễ hội, hội chợ, tiệc liên hoan, cuộc biểu 
diễn, cuộc thi đấu, hoạt động của rạp chiếu bóng, lớp tập thể hình, tiệc nướng thịt, cuộc biểu tình 
hoặc dã ngoại. Mặc dù Quận Hạt cho phép tất cả các hình thức tụ họp diễn ra dưới Chỉ thị này, 
tại thời điểm này, Tiểu Bang thường chỉ cho phép các cuộc tụ họp với mục đích tôn giáo, nghi lễ 
văn hóa như đám tang và lễ cưới (nhưng tiệc cưới thì bị cấm) và việc biểu tình hoặc các sinh 
hoạt chính trị. Tiểu Bang cũng cho phép các cuộc tụ họp vì các mục đích được xác định trong 
Hướng dẫn theo Ngành của Tiểu Bang hoặc một tài liệu hướng dẫn nào khác của Tiểu Bang. 
Tiểu Bang cũng cho phép các cuộc tụ họp nhỏ dưới mọi hình thức với không quá ba gia đình. 
Những cuộc tụ họp này phải tuân theo quy tắc của Quận Hạt (được nêu trong Chỉ thị này) và 
Quy tắc của Tiểu Bang, bao gồm cả yêu cầu của Tiểu Bang rằng các cuộc tụ họp như vậy phải ở 
ngoài trời khi các quận hạt đang trong Ngạch Tím. Bởi vì các yêu cầu khắt khe hơn phải được áp 

2. Các quy tắc hiện hành đối với các cuộc tụ họp trong nhà trong Hạt Santa Clara: 

Vì các cuộc tụ họp trong nhà tiếp tục có rủi ro lây truyền COVID-19 nghiêm trọng, nên tất 
cả các cuộc tụ họp khác trong nhà hiện bị cấm.  

https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-for-the-Prevention-of-COVID-19-Transmission-for-Gatherings-November-2020.aspx


 
 

 
Chỉ thị Bắt buộc áp dụng cho các cuộc Tụ họp (Lệnh ban hành ngày 5 tháng 10 năm 2020)        Trang 3 / 12  

 
 

 

dụng, các thể loại cuộc tụ họp duy nhất được phép trong Quận Hạt là những thể loại được Tiểu 
Bang cho phép. 

Chỉ thị này không quy định việc một cơ sở được mở hay đóng cửa. Ví dụ: các cơ sở thường được 
sử dụng cho các cuộc tụ họp — chẳng hạn như nơi thờ cúng, phòng họp và không gian tổ chức 
sự kiện — có thể vẫn mở cho các mục đích không liên quan đến việc tụ tập, ngay cả khi việc tụ 
tập bị cấm trong nhà. 

Chỉ thị này giải thích các yêu cầu của địa phương đối với các cuộc tụ họp ở Hạt Santa Clara. Chỉ 
thị này là bắt buộc và việc nếu không tuân theo là vi phạm Lệnh của Viên Chức Sở Y Tế 
("Lệnh") ban hành vào ngày 5 tháng 10 năm 2020. 

Lệnh được ban hành ngày 5 tháng 10 năm 2020 

Lệnh áp đặt một số hạn chế đối với tất cả các doanh nghiệp và các hoạt động để Quận Hạt luôn 
được càng an toàn càng tốt. Tất cả các doanh nghiệp (bao gồm tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức 
giáo dục và mọi tổ chức kinh doanh nào khác, không kể cơ cấu công ty của họ) tổ chức hoặc dàn 
xếp các buổi họp mặt — chẳng hạn như các tổ chức tôn giáo, địa điểm tổ chức đám cưới, nhà tổ 
chức/điều phối đám cưới, trung tâm hội nghị và cơ sở cho thuê phòng hội nghị/phòng họp — 
phải tuân thủ các quy định sau đây và phải yêu cầu người tham gia tuân thủ tất cả các quy định 
hiện hành: 

• Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao: Tất cả các doanh nghiệp và các tổ chức chính phủ 
chưa làm điều này sẽ phải điền vào và gửi bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được 
Sửa đổi theo Lệnh ngày 5 tháng 10 năm 2020 của Viên Chức Sở Y Tế. Thể thức giữ 
Khoảng cách Xã giao được nộp trước ngày 11 tháng 10 năm 2020 không còn hợp lệ. 
Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi này sẽ phải được điền bằng mẫu đơn đã 
cập nhật, mẫu này có ở đây. Thể thức này được nộp với lời cam kết sẽ chịu phạt nếu khai 
man, có nghĩa là mọi điều được ghi trên mẫu đơn phải là sự thật và chính xác theo sự 
hiểu biết tốt nhất của người ký và việc gửi thông tin giả dối sẽ là một tội hình sự. Bản 
Thể thức phải được phát cho tất cả các nhân viên và phải được trình bày cho tất cả các 
viên chức thực thi Lệnh này. 
 

• Bản thông báo: Tất cả các doanh nghiệp phải in bản dấu hiệu (1) SẴN SÀNG ỨNG 
PHÓ COVID-19 được cập nhật và (2) Bản Thông tin cho Khách về Thể thức giữ Khoảng 
cách Xã giao và cả hai tờ này phải được niêm yết ở nơi dễ thấy tại tất cả các lối vào của 
cơ sở. Các bản thông báo này sẽ được cung cấp để in sau khi bản Thể thức giữ Khoảng 
cách Xã giao được nộp trực tuyến. Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi nêu 
rõ các yêu cầu bổ sung về các bản thông báo. 
 

• Khăn che mặt: Mọi người lúc nào cũng phải mang khăn che mặt như được quy định 
trong Hướng dẫn sử dụng khăn che mặt (“Hướng dẫn về Khăn che Mặt”) bắt buộc của Sở 

https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/social-distancing-protocol.aspx#protocol
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
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Y Tế Công Cộng California và trong mọi chỉ thị cụ thể nào do Viên Chức Sở Y têT Quận 
Hạt ban hành. Trừ khi có quy định khác trong Chỉ thị này, mọi người phải luôn luôn 
mang khăn che mặt khi tham dự một buổi tụ họp. Ngoài ra, ngay cả khi không được 
hướng dẫn và lệnh của Tiểu Bang hoặc địa phương yêu cầu, cũng nên mang khăn che mặt 
một cách tối đa (1) khi ở trong tòa nhà không phải là nơi ở của mình và (2) khi ở ngoài 
trời và trong vòng sáu feet với người không sống cùng nhà.  
 

• Giới hạn về số người:  Tất cả các doanh nghiệp phải tuân thủ các giới hạn về số người 
được ở trong cở sở như được ấn định trong Chỉ thị Bắt buộc về Giới hạn Số người.   

 
Yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các buổi tụ họp 

Nói chung, một người càng giao tiếp với nhiều người tại một buổi tụ họp, càng gần gũi, không 
gian tụ tập càng khép kín và càng kéo dài, thì rủi ro người đã nhiễm SARS-CoV-2 mà không 
được xác nhận (nhiễm trùng gây ra COVID-19) lây cho người khác sẽ càng cao. Nếu mọi người 
không tuân thủ các quy tắc tụ họp an toàn, rủi ro lây lan SARS-CoV-2 sẽ trở thành cao hơn. Dựa 
trên các nguyên tắc đó, các chỉ thị của Viên Chức Sở Y Tế dành cho tất cả các cuộc tụ họp là: 

1. Nếu tụ tập, Viên Chức Sở Y Tế đặc biệt hối thúc quý vị nên tụ tập ngoài trời 

• Các cuộc tụ họp diễn ra ngoài trời sẽ an toàn hơn rất nhiều so với các cuộc tụ họp 
trong nhà. Để hội đủ điều kiện là một buổi tụ họp ngoài trời, buổi tụ họp phải được tổ 
chức hoàn toàn bên ngoài, trừ khi người tham dự vào bên trong để sử dụng phòng vệ 
sinh, và miễn là các phòng vệ sinh phải được khử trùng thường xuyên.  

• Số người tối đa được cho phép tại một buổi tụ họp ngoài trời được quy định trong Chỉ 
thị Bắt buộc về Giới hạn Số người. Điều này bao gồm mọi người có mặt, chẳng hạn 
như người tổ chức, nhân viên và khách. Không gian phải đủ rộng để mọi người tại 
một buổi tụ họp có thể duy trì khoảng cách an toàn ít nhất là 6 feet với người khác 
(trừ những người trong gia đình của họ). 

 Ví dụ 1: Một nhà thờ nhỏ tổ chức tang lễ trong sân nhà thờ. Sân nhà thờ chỉ 
đủ lớn để cho 25 người có thể dễ dàng duy trì khoảng cách an toàn 6 feet giữa 
các gia đình mọi lúc. Không quá 25 người được dự tang lễ này. 

 Ví dụ 2: Một đôi uyên ương tổ chức lễ cưới ngoài trời tại một khách sạn lịch 
sử. Không gian hành lễ ngoài trời đủ lớn cho 1.000 người duy trì khoảng cách 
6 feet. Mặc dù vậy, họ không được vượt quá số người tối đa có thể hiện 
diện tại lễ cưới theo Chỉ thị Bắt buộc về Giới hạn Số người. 

• Một cuộc tụ họp chỉ được coi là một cuộc tụ họp ngoài trời nếu được tổ chức tại một 
cơ sở có thể để luồng không khí ngoài trời lưu thông tự do trong toàn bộ không gian, 
như được nêu trong bản hướng dẫn bắt buộc của Bộ Y Tế Công Cộng của Tiểu Bang 

https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/mandatory-directives-capacity-limitations.aspx
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/mandatory-directives-capacity-limitations.aspx
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/mandatory-directives-capacity-limitations.aspx
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/mandatory-directives-capacity-limitations.aspx
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California về Việc Sử dụng các Cấu trúc Tạm thời cho Hoạt động Kinh doanh ngoài 
trời.  

• Hàng rào và tấm chắn không cản trở luồng không khí sẽ không được coi là tường 
hoặc mặt bên trong việc xác định xem một khu vực có ở ngoài trời hay không. Các 
vách ngăn xung quanh hoặc bên trong cơ sở có thể được sử dụng và không được coi 
là các mặt, miễn là có chiều cao không quá 4 feet tính từ sàn lên. 

2. Viên Chức Sở Y Tế triệt để ngăn cản việc tụ tập trong nhà, ngay cả khi điều này được cho 
phép 

a. Các cuộc tụ họp trong nhà có thể không được cho phép tùy thuộc vào ngạch hiện tại 
của Quận Hạt trong Kế hoạch Mở cửa Kinh tế An toàn của Tiểu Bang và các yếu tố 
khác tại địa phương. Hãy xem khung “Quy tắc hiện tại cho việc Tụ họp trong nhà ở 
Hạt Santa Clara” ở đầu Chỉ thị này để biết thông tin về các quy tắc hiện hành của 
Tiểu Bang.  

b. Khi các cuộc tụ họp trong nhà được cho phép, số người tối đa được phép có mặt tại 
một cuộc tụ họp bên trong nhà sẽ được chỉ định trong Chỉ thị Bắt buộc về Giới hạn 
Số người. Điều này bao gồm tất cả mọi người có mặt, chẳng hạn như người tổ chức, 
nhân viên và khách. 

 
3. Đừng tham dự các buổi tụ họp nếu quý vị cảm thấy có bệnh hoặc thuộc nhóm có nhiều 

rủi ro  

a. Nếu quý vị cảm thấy có bệnh hoặc có triệu chứng nào giống COVID-19 (sốt, ho, khó 
thở, ớn lạnh, đổ mồ hôi trộm, đau họng, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, mệt mỏi, đau 
nhức cơ bắp hoặc cơ thể, nhức đầu, lú lẫn hoặc mất vị giác/khứu giác), hãy ở nhà và 
không tham gia các cuộc tụ họp.  

b. Như đã giải thích trên trang Những người cần đề phòng nhiều hơn, người có rủi ro bị 
bệnh nặng hoặc tử vong do COVID-19 cao hơn được khuyến cáo không tham gia 
các  cuộc tụ tập. 

4. Tất cả các cuộc tụ họp phải có một người tổ chức được xác định và chỉ định chịu trách 
nhiệm tuân thủ tất cả các quy định 

a. Một người hoặc doanh nghiệp cụ thể (bao gồm các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức tôn 
giáo, tổ chức giáo dục hoặc cơ quan kinh doanh nào khác) phải được chỉ định trách 
nhiệm cho việc tổ chức và tuân thủ tất cả các yêu cầu trong Lệnh và Chỉ thị này. 
Người tổ chức sẽ chịu trách nhiệm và bị phạt nếu người tham gia không tuân 
thủ Lệnh và Chỉ thị này.  

b. Người tổ chức phải giữ danh sách có tên và thông tin liên lạc của tất cả những người 
tham gia. Nếu có người tham gia nào xét nghiệm dương tính với COVID-19, người 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Use-of-Temporary-Structures-for-Outdoor-Business-Operations.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Use-of-Temporary-Structures-for-Outdoor-Business-Operations.aspx
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/mandatory-directives-capacity-limitations.aspx
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/mandatory-directives-capacity-limitations.aspx
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/learn-what-to-do.aspx#precautions
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tổ chức sẽ hỗ trợ Sở Y Tế Công Cộng Quận Hạt trong việc thăm dò về người nhiễm 
và tìm kiếm người đã tiếp xúc với bệnh nhân trong cuộc tụ họp. Sở Y Tế Công Cộng 
chỉ yêu cầu đưa danh sách những người tham dự khi có người tham dự xét nghiệm 
dương tính với COVID-19. Sở Y Tế Công Cộng của Quận Hạt sẽ giữ kín và chỉ sử 
dụng thông tin này để thăm dò người bị nhiễm bệnh và truy tìm người đã tiếp xúc 
với họ. Các người tổ chức phải lưu giữ các hồ sơ này ít nhất 21 ngày. Họ phải cung 
cấp danh sách người tham gia cho Viên Chức Thực Thi của Quận Hạt khi được yêu 
cầu.  

5. Giữ khoảng cách an toàn với mọi người và vệ sinh tay trong các buổi tụ họp 

a. Trong tất cả các cuộc họp, mọi người luôn phải ở cách xa những người khác (trừ 
những người trong gia đình họ) ít nhất 6 feet. 

b. Việc bố trí chỗ ngồi phải tạo khoảng cách ít nhất 6 feet (theo mọi hướng — từ trước 
ra sau và từ bên này sang bên kia) giữa các gia đình khác nhau. Điều này có thể được 
thực hiện bằng cách đặt ghế xa nhau, hoặc đối với chỗ ngồi cố định như ghế dài thì 
bằng cách đánh dấu các hàng ghế và chỉ ra các khu vực chỗ ngồi bằng dây băng. Ghế 
và bàn phải được khử trùng sau mỗi lần sử dụng.  

c. Mọi người trong buổi tụ họp nên thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước, hoặc 
sử dụng chất khử trùng tay nếu không có xà phòng và nước. Người tổ chức phải 
chuẩn bị sẵn phương tiện rửa tay hoặc nước khử trùng tay để người tham dự sử 
dụng. 

d. Việc dùng chung các vật dụng trong cuộc tụ họp sẽ bị cấm. Mọi người phải tự mang 
theo chăn dã ngoại, thảm cầu nguyện, thánh ca/bản kinh và các vật dụng tương tự 
của riêng họ. Các vật phẩm nào thường được truyền tay nhau, chẳng hạn như thùng 
quyên góp, phải được đặt ở một vị trí cố định để mọi người cho tiền vào theo mỗi 
người một.  

6. Quy tắc về khăn che mặt, việc ca hát, tụng kinh, hò hét và nhạc cụ hơi  

Các bằng chứng khoa học hiện tại cho thấy COVID-19 lây lan chủ yếu qua các giọt dịch và hạt 
khí dung nhỏ đường hô hấp được đưa ra khỏi cơ thể khi mọi người thở ra, ca hát, hò hét hoặc đẩy 
không khí ra khỏi phổi. Khăn che mặt giúp ngăn nhiều giọt và khí dung lan trong không khí, 
đồng thời việc mang khăn che mặt đã được chứng minh là làm giảm rất nhiều rủi ro lây truyền 
COVID-19. Ngược lại, việc ca hát, tụng kinh, la hét và chơi nhạc cụ hơi đều được chứng minh là 
làm tăng rất nhiều rủi ro lây truyền COVID-19, vì những sinh hoạt này đều thải nhiều  
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giọt dịch và khí dung đường hô hấp vào không khí. Để làm giảm rủi ro lây lan COVID-19, các 
quy tắc sau sẽ áp dụng cho các cuộc tụ họp: 

a. Đối với tất cả việc tụ họp trong nhà (khi các cuộc tụ  họp trong nhà được cho phép): 

i. Tất cả mọi người, bao gồm cả người biểu diễn/người thuyết trình, phải 
luôn mang khăn che mặt (ngoại trừ trẻ nhỏ, những người không nên mang 
khăn che mặt vì lý do sức khỏe, hoặc trong trường hợp cần giao tiếp với người 
người khiếm thính). 

1. Đồ ăn và thức uống không được phục vụ tại các buổi tụ họp trong nhà 
— kể cả tại rạp chiếu bóng— ngay cả khi các buổi tụ họp trong nhà đã 
được cho phép, trừ khi cần thiết cho một nghi lễ tôn giáo. 

2. Có thể tháo khăn che mặt để đáp ứng nhu cầu y tế khẩn cấp (ví dụ, để 
sử dụng ống hít hen suyễn, tiêu thụ các vật dụng cần thiết để kiểm soát 
bệnh tiểu đường, uống thuốc hoặc nếu cảm thấy choáng váng). 

ii. Nghiêm cấm ca hát, tụng kinh, hò hét và chơi nhạc cụ hơi. 

b.  Đối với tất cả các cuộc tụ họp ngoài trời: 

i. Trừ khi được mô tả dưới đây hoặc trong các chỉ thị khác do Viên 
Chức Sở Y Tế Quận Hạt ban hành, mọi người lúc nào cũng đều phải 
mang khăn che mặt (ngoại trừ trẻ nhỏ, những người không nên mang 
khăn che mặt vì lý do sức khỏe, hoặc trong trường hợp cần giao tiếp với 
người khiếm thính). 
  

1. Người tham dự có thể gỡ khăn che mặt ra để ăn, uống nhưng phải 
mang khăn lại ngay sau khi đã ăn, uống xong. 
 

2. Người tham dự có thể tháo khăn che mặt để đáp ứng các nhu cầu y 
tế khẩn cấp (ví dụ: sử dụng ống hít hen suyễn, tiêu thụ các vật 
dụng cần thiết để kiểm soát bệnh tiểu đường, uống thuốc hoặc nếu 
cảm thấy choáng váng). 

 
ii. Nếu cuộc tụ họp ngoài trời có biểu diễn/thuyết trình, người biểu 

diễn/người thuyết trình có thể tháo khăn che mặt ra khi họ đang biểu 
diễn/trình bày, nhưng họ phải mang khăn che mặt lại sau khi hoàn tất việc 
đó. 
 

1. Không quá 12 người biểu diễn/người thuyết trình được phép vào 
khu vực biểu diễn/thuyết trình cùng một lúc. 
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2. Cho đến khi họ mang khăn che mặt trở lại, người biểu diễn/người 

thuyết trình nào gỡ khăn che mặt ra để nói sẽ phải duy trì khoảng 
cách it nhất 12 feet với những người không sống cùng nhà với họ. 
 

3. Cho đến khi họ mang khăn che mặt trở lại, người biểu diễn/người 
thuyết trình nào gỡ khăn che mặt ra để hát, tụng kinh, hò hét hoặc 
chơi nhạc cụ hơi sẽ phải duy trì khoảng cách ít nhất 12 feet với tất 
cả những người biểu diễn/người thuyết trình khác không sống cùng 
nhà với họ và ít nhất 25 feet từ tất cả những người không biểu 
diễn/thuyết trình.. 

 
4. Người biểu diễn/người thuyết trình nào chơi nhạc cụ hơi đều phải 

che phần mở của nhạc cụ (ví dụ, bằng vải) để làm giảm sự lây lan 
của các giọt dịch hô hấp từ nhạc cụ. 

 
5. Những người biểu diễn/thuyết trình đang hát hoặc tụng kinh nên 

làm điều này với âm lượng nhỏ (to bằng hoặc nhỏ hơn âm lượng 
của giọng nói bình thường). 

 
iii. Tất cả những người tham dự không biểu diễn/thuyết trình sẽ phải luôn 

mang khăn che mặt khi hát, tụng kinh hoặc hò hét. Vì những sinh hoạt 
này có rủi ro lây truyền COVID-19 rất cao nên việc che mặt là đặc biệt 
cần thiết để làm giảm sự lây lan của các giọt dịch và khí dung từ đường hô 
hấp. Những người không thể mang khăn che mặt vì sức khỏe hoặc các lý 
do khác không nên ca hát, tụng kinh hoặc hò hét. 

 
1. Những người tham dự đang ca hát, tụng kinh hoặc hò hét nên duy 

trì khoảng cách dài hơn 6 feet để giảm thiểu rủi ro hơn nữa. 
 

2. Những người tham dự đang hát hoặc tụng kinh nên làm điều này 
với âm lượng nhỏ (to bằng hoặc nhỏ hơn âm lượng của giọng nói 
bình thường). 
 

7. Cho mọi người đến dự vào các giờ khác nhau  

• Đối với các cuộc tụ họp có khả năng thu hút các nhóm lớn hơn, như các cuộc họp 
cộng đồng hoặc các nghi lễ tôn giáo, quý vị nên tổ chức làm nhiều buổi, yêu cầu mọi 
người ghi danh lấy chỗ trước để giới hạn số người tham dự vào mỗi buổi, làm chênh 
lệch giờ đến và đi, đồng thời khuyến khích hoặc yêu cầu người cùng nhóm tham dự 
cùng một lễ với nhau (ví dụ: Nhóm A đi lễ sáng Chủ Nhật hàng tuần, và Nhóm B đi 
lễ tối Thứ Ba mỗi tuần).  
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• Không có giới hạn về số cuộc tụ họp có thể được tổ chức vào các thời điểm khác 
nhau trong một ngày — ví dụ, một nhà thờ Hồi giáo có thể tổ chức các buổi cầu 
nguyện năm lần một ngày — miễn là (i) mỗi buổi tụ tập tuân theo tất cả các quy tắc, 
và (ii) phòng vệ sinh, ghế và bàn, và các bề mặt khác thường được chạm vào sẽ được 
vệ sinh đúng cách giữa các nhóm tham dự. 

• Một địa điểm có thể tổ chức nhiều cuộc tụ họp ngoài trời cùng một lúc (ví dụ: nhiều 
bữa tiệc nướng nhỏ trong một không gian ngoài trời rộng lớn như trang trại rộng 20 
mẫu Anh) - miễn là: 

o Mỗi cuộc tụ họp đều tuân theo tất cả các quy tắc trong Lệnh và trong Chỉ thị này. 
Ví dụ, mỗi cuộc họp phải có người tổ chức được chỉ định riêng, người này phải 
giữ danh sách tên người tham gia và thông tin liên lạc. 

o Mỗi cuộc tụ họp có khu vực riêng được đánh dấu bằng bảng thông báo, hàng rào 
hoặc dây thừng dễ thấy và có một không gian cách xa ít nhất 100 feet giữa ranh 
giới của hai cuộc tụ họp riêng biệt. 

o Những người tham gia cuộc tụ họp, bao gồm người tổ chức, nhân viên và khách, 
không được trà trộn vào các cuộc tụ họp khác và phải ở trong khu vực của họ. 

o Có đủ các thiết bị phòng vệ sinh, hoặc hệ thống sử dụng các thiết bị phòng vệ sinh 
để những người tham gia từ các cuộc họp khác nhau không tiếp xúc với nhau khi 
họ sử dụng phòng vệ sinh. 

• Khi quận hạt cho phép tụ tập trong nhà, các địa điểm có thể tổ chức nhiều cuộc tụ họp 
trong nhà cùng một lúc (ví dụ: nhiều cuộc tụ họp trong các phòng riêng biệt trong 
một tòa nhà) — miễn là: 

o Mỗi cuộc tụ họp đều tuân theo tất cả các quy tắc trong Lệnh và trong Chỉ thị này. 
Ví dụ, mỗi cuộc họp phải có người tổ chức được chỉ định riêng, người này phải 
giữ danh sách tên người tham gia và thông tin liên lạc. 

o Mỗi cuộc tụ họp được hoàn toàn ngăn cách bằng các bức tường hoặc vách ngăn 
kiên cố, cao từ trần đến sàn để được tách biệt với các cuộc tụ họp khác.   

o Nếu có thể, hệ thống HVAC cho mỗi không gian tụ họp nên thông gió ra ngoài 
trời, thay vì thông gió vào không gian có một cuộc tụ họp khác. 

o Những người tham gia buổi tụ họp, bao gồm người tổ chức, nhân viên và khách, 
không được trà trộn với các cuộc họp khác và không vào một không gian chung 
với những người tham gia từ các cuộc tụ họp nào khác. 
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o Có đủ các thiết bị phòng vệ sinh, hoặc hệ thống sử dụng các thiết bị phòng vệ sinh 
để những người tham gia từ các cuộc họp khác nhau không tiếp xúc với nhau khi 
họ sử dụng phòng vệ sinh. 

8. Phát trực tiếp, phát sóng và ghi âm mà không có mặt khán giả 
 
Các doanh nghiệp có thể phát trực tiếp, phát sóng hoặc ghi lại các buổi biểu diễn, lễ và lớp học 
tại các cơ sở trong nhà mà không có khán giả hoặc công chúng trực tiếp có mặt. Tất cả các sinh 
hoạt được phát trực tiếp, phát sóng hoặc ghi lại như vậy tại các cơ sở trong nhà phải tuân thủ các 
quy tắc sau: 

 
•  Khi phát trực tiếp theo quy định này, chỉ có nhân viên được có mặt tại cơ sở. Khán giả 

hoặc công chúng đều bị nghiêm cấm. Số nhân sự bên trong cơ sở phải được giới hạn ở 
mức tối thiểu cần thiết để tiến hành sinh hoạt (và không bao giờ được vượt quá 12 người 
hoặc số người tối đa được phép theo giới hạn số người hiện tại của cơ sở theo quy định 
của Chỉ thị Bắt buộc về Giới hạn Số Người, tùy theo con số nào ít hơn). 

 
•  Tất cả nhân viên, bao gồm cả người biểu diễn/người thuyết trình trong khu vực biểu 

diễn, phải luôn duy trì khoảng cách an toàn ít nhất 6 feet với mọi người bên ngoài gia 
đình của họ. 

 
•  Những người biểu diễn hoặc thuyết trình trong sinh hoạt được phát trực tiếp có thể gỡ 

khăn che mặt ra trong khi biểu diễn hoặc thuyết trình nếu mọi người luôn duy trì khoảng 
cách ít nhất 12 feet với mọi người bên ngoài gia đình của họ. Mặc dù vậy, Viên Chức Sở 
Y Tế triệt để kêu gọi những người đang biểu diễn hoặc trình bày lúc nào cũng nên mang 
khăn che mặt khi có thể. Tất cả những người khác tại địa điểm đó cũng phải mang khăn 
che mặt theo yêu cầu của Viên Chức Sở Y Tế của Tiểu Bang và Quận Hạt. 

 
•  Khi phát trực tiếp theo quy định này mà không có khán giả có mặt, việc ca hát, tụng kinh 

hoặc chơi nhạc cụ hơi trong nhà là không nên làm nhưng có thể diễn ra, miễn là mọi 
người giữ khoảng cách an toàn ít nhất 12 feet với người bên ngoài gia đình của họ. 

 
Để cho rõ ràng hơn, các quy tắc phát trực tiếp, phát sóng và ghi âm ở trên sẽ không áp dụng nếu 
có mặt của công chúng. Các doanh nghiệp có thể phát trực tiếp, phát sóng hoặc ghi lại một sinh 
hoạt với sự có mặt của công chúng (miễn là lệnh hiện hành của Viên Chức Sở Y Tế của Tiểu 
Bang và Quận Hạt cho phép), nhưng không có quy định đặc biệt áp dụng cho việc phát trực tiếp, 
phát sóng hoặc ghi âm. Thay vào đó, các sinh hoạt này phải tuân thủ tất cả các quy tắc hiện đang 
hướng dẫn các hoạt động chung của doanh nghiệp. Lưu ý rằng những quy tắc này có thể gắt gao 
hơn những quy tắc được liệt kê ở trên. 
 

https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/mandatory-directives-capacity-limitations.aspx
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9. Thông gió một cách tối đa cho các cuộc tụ họp trong nhà (Khi các cuộc tụ họp trong nhà 
được cho phép) 
 

• Mở cửa ra vào và cửa sổ để lưu thông tối đa không khí bên ngoài khi điều kiện môi 
trường và quy định của tòa nhà cho phép. Suy tính về việc sửa đổi cơ sở để tăng thêm 
sự trao đổi không khí ngoài trời, chẳng hạn như thay thế các cửa sổ không mở được 
bằng cửa sổ có thể mở được và có tấm lưới che. Liên lạc với Sở Xây dựng địa 
phương của quý vị để biết thêm thông tin về các quy định xin giấy phép. 

• Các cơ sở ăn uống trong nhà có hệ thống xử lý không khí/HVAC phải chắc chắn rằng 
hệ thống HVAC được bảo quản và hoạt động bình thường ở mức độ khả thi và phù 
hợp với cơ sở: 

o Đánh giá các khả năng để thực hiện và nâng cấp hệ thống để các bộ lọc không 
khí hoạt động ở hiệu suất cao nhất tương hợp với tấm lọc và hệ thống xử lý 
không khí hiện được lắp đặt (lý tưởng là MERV-13 trở lên).  

o Tăng tỷ lệ không khí ngoài trời đi thông qua hệ thống HVAC, điều chỉnh lại 
hoặc ghi đè bộ giảm chấn tuần hoàn (“bộ phận tiết kiệm”). 

o Tắt các điều khiển thông gió được kiểm soát bởi nhu cầu mà thường làm giảm 
nguồn cung cấp không khí dựa trên nhiệt độ hoặc số lượng người ở trong cơ 
sở. 

o Thực hiện các biện pháp bổ sung được nêu trong Hướng dẫn của Quận Hạt về 
Hệ thống Thông gió và Lọc không khí. 

• Các cơ sở ăn uống trong nhà không có hệ thống xử lý không khí/HVAC hoặc không 
vận hành hoặc điều khiển các hệ thống này sẽ phải thực hiện các biện pháp sau, trong 
phạm vi khả thi và phù hợp với cơ sở: 

o Mở các quạt trần đang có để cuốn không khí lên trần từ những người bên 
trong cơ sở. 

o Nếu sử dụng quạt di động, hãy đặt gần cửa ra vào/cửa sổ đang mở và sử dụng 
để hút hoặc thổi không khí từ bên trong ra bên ngoài cơ sở. Đặt quạt để giảm 
thiểu không khí thổi giữa những người bên trong cơ sở vì điều này có thể làm 
lan truyền khí dung.  

o Nên lắp đặt bộ lọc không khí di động phù hợp với không gian. 

o Thực hiện các biện pháp bổ sung được nêu trong Hướng dẫn của Quận Hạt về 
Hệ thống Thông gió và Lọc không khí. 
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• Theo yêu cầu của Viên chức Thực thi của Quận Hạt hoặc Nhân viên của Sở Y Tế 
Công Cộng Quận Hạt, cơ sở có thể được yêu cầu để cho một chuyên gia được cấp 
giấy phép phù hợp đánh giá toàn bộ hệ thống thông gió và lọc không khí của cơ sở và 
sẽ phải xuất trình tài liệu liên quan đến việc đánh giá này cho Quận Hạt. 

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. 

https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/public-health-orders-faq.aspx
http://www.sccgov.org/coronavirus
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