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CHỈ THỊ BẮT BUỘC ÁP DỤNG CHO CÁC TRUNG TÂM MUA SẮM 

*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 trên trang mạng covid19.ca.gov. 

Ban hành: ngày 14 tháng 7 năm 2020 
Sửa đổi: ngày 29 tháng 8 năm 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận 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. 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. 

Vào ngày 28 tháng 8 năm 2020, Tiểu bang đã công bố Kế hoạch Chi tiết vì một Nền kinh tế 
An toàn hơn (“Kế hoạch”), cho phép các trung tâm mua sắm và trung tâm mua sắm khi du 
lịch ở Hạt Santa Clara tiến hành các hoạt động hạn chế trong nhà kể từ ngày 31 tháng 8 

năm 2020. Theo Kế hoạch, Quận Hạt đang ở Tầng Một (màu tím). Vì vậy, các trung tâm mua 
sắm và trung tâm mua sắm du lịch có thể mở cửa hoạt động trong nhà, nhưng chỉ khi: 

1. Số lượng người ở bên trong cơ sở được giới hạn ở mức 25%; và 

2. Tất cả các khu vực chung và khu ẩm thực đóng cửa. 

Hãy xem Kế hoạch của Tiểu bang ở đây (https://covid19.ca.gov/safer-economy/). 

Tất cả các hoạt động của các doanh nghiệp này (cả ngoài trời và trong nhà với hạn chế) đều 
phải tuân theo Lệnh của Viên Chức Sở Y Tế Hạt Santa Clara, được ban hành vào ngày 2 

tháng 7 năm 2020 và mọi hướng dẫn hiện hành của Tiểu bang. 

https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/public-health-orders-faq.aspx
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/public-health-orders-faq.aspx
http://www.sccgov.org/coronavirus
https://covid19.ca.gov/vi/safer-economy/
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