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CHỈ THỊ BẮT BUỘC PHẢI ÁP DỤNG DÀNH CHO RẠP CHIẾU PHIM 

*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 

Vào ngày 13 tháng 7 năm 2020, Viên Chức Sở Y Tế của Tiểu bang đã ban hành lệnh đóng 
cửa tất cả các hoạt động bên trong các rạp chiếu phim trên toàn Tiểu bang (có hiệu lực từ 
ngày 13 tháng 7 năm 2020). Xem Lệnh của Viên Chức Sở Y Tế Công Cộng cho toàn Tiểu 

bang ở đây (https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%
20Document%20Library/COVID-19/SHO%20Order%20Dimming%20Entire%20

State%207-13-2020.pdf). Dựa theo Lệnh đó, các doanh nghiệp này không được hoạt động 
bên trong nhà.  

Tất cả các hoạt động ngoài trời của các doanh nghiệp này đều phải tuân theo Lệnh của 
Viên Chức Sở Y Tế của Hạt Santa Clara, được ban hành vào ngày 2 tháng 7 năm 2020 và 

bất kỳ hướng dẫn hiện hành nào của Tiểu bang. 

 

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 truy cập trang 
web của Sở Y Tế Công Cộng tại  www.sccgov.org/coronavirus. 
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