
Giao thông
công cộng

sccgov.org/coronavirus

CHỈ THỊ BẮT BUỘC
PHẢI ÁP DỤNG:

Ban hành: Ngày 10 tháng 7 năm 2020

Sửa đổi: Ngày 14 tháng 12 năm 2020



 

Hạt Santa Clara 
Sở Y Tế Công Cộng 

 
Viên Chức Sở Y Tế 
976 Lenzen Avenue, 2nd Floor San 
José, CA 95126 408.792.5040 
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CÔNG CỘNG, ĐI CHUNG XE, TAXI VÀ CHIA SẺ XE 

*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. 
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Chỉ thị Bắt buộc dành cho Dịch vụ Giao thông Công cộng, Đi chung xe, Taxi và Chia sẻ xe  
(Lệnh được ban hành ngày 5 tháng 10 năm 2020) 

 
Hội đồng Giám sát: Mike Wasserman, Cindy Chavez, Otto Lee, Susan Ellenberg, S. Joseph Simitian  
Viên chức 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 và Kế hoạch của Tiểu Bang thiết lập các hạn chế trên 

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

Các dịch vụ giao thông công cộng, đi chung xe, taxi và dịch vụ chia sẻ xe 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 nào có nhiều hạn chế nhất phải được tuân theo. 
 

Để biết các quy tắc bổ sung áp dụng cho dịch vụ giao thông công cộng, đi chung xe, taxi 
và dịch vụ chia sẻ xe, vui lòng xem Hướng dẫn về COVID-19 theo Ngành sau đây của 

Tiểu Bang: 
 

• Các hãng vận chuyển hành khách công cộng và tư nhân, đường sắt trung 
chuyển và hành khách liên tỉnh: https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-
transit-rail--en.pdf 

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/
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Các dịch vụ giao thông công cộng, đi chung xe, taxi và dịch vụ chia sẻ xe cung cấp các dịch vụ 
quan trọng để giúp mọi người đi làm, mua sắm và đi lại. Điều quan trọng là các cơ quan vận 
chuyển công cộng phải làm các điều để làm giảm rủi ro lây truyền COVID-19 cho nhân viên và 
hành khách của họ, và điều quan trọng không kém là những người tham gia dịch vụ đi chung xe, 
taxi hoặc chia sẻ xe cũng phải làm các điều này để bảo vệ mọi người bên trong xe. 

 
Chỉ thị này giải thích các quy tắc đối với phương tiện giao thông công cộng, đi chung xe, taxi và 
chia sẻ xe. Chỉ thị này là bắt buộc và nếu không tuân theo là vi phạm Lệnh của Viên Chức 
Sở Y Tế ("Lệnh") ban hành vào ngày 5 tháng 10 năm 2020 . Các cơ quan giao thông công 
cộng, người đi chung xe, tài xế taxi và hành khách, tài xế và hành khách của dịch vụ chia sẻ xe 
phải tuân thủ Lệnh và tất cả các yêu cầu của Chỉ thị này. Ngoài ra, các cơ quan giao thông công 
cộng được triệt để khuyến khích hoàn thành và nộp Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Giao để 
hướng dẫn họ áp dụng các biện pháp an toàn cho phương tiện vận chuyển và cơ sở của họ, và 
trong việc thực hiện các biện pháp huấn luyện về COVID-19 cho nhân viên của họ. 

 
Lưu ý: Thuật ngữ "phương tiện giao thông công cộng" được sử dụng trong bản hướng dẫn này 
áp dụng cho tất cả các hình thức giao thông công cộng, bao gồm nhưng không chỉ có xe buýt, 
tàu hỏa, xe điện và xe chuyên chở theo yêu cầu cá nhân, cho dù phương tiện này được các cơ 
quan công cộng hoặc tư nhân vận hành. Thuật ngữ "đi chung xe" nói về dàn xếp giữa những 
người sống ở nhà khác nhau để họ dùng cùng một phương tiện để đi lại. Thuật ngữ "dịch vụ 
chia sẻ xe" nói về dịch vụ khi hành khách không sống cùng nhà với tài xế, trả tiền để được chở 
trong xe của tài xế đó, thường qua một ứng dụng. 

 
Lệnh được ban hành ngày 5 tháng 10 năm 2020 

 
Lệnh này áp đặt một số hạn chế với tất cả các doanh nghiệp và sinh hoạt để giúp Quận Hạt 
được an toàn ở mức cao nhất, bao gồm nhưng không chỉ có những điều sau đây: 

 
• 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. Bản Thể thức này được nộp với lời cam kết 
chịu phạt nếu khai man, có nghĩa là mọi điều được viết 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 án. 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. Cả hai bản 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 Sửa đổi đã 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. 

https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/social-distancing-protocol.aspx#protocol
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/social-distancing-protocol.aspx#protocol
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• 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 
Bộ Y Tế Công Cộng California và trong mọi chỉ thị cụ thể nào do Viên Chức Sở Y Tế 
Quận Hạt ban hành. Hơn nữa, ngay cả khi không được hướng dẫn của Tiểu Bang hoặc 
địa phương yêu cầu, nên mang khăn che mặt càng nhiều càng tốt (1) khi ở trong tòa 
nhà không phải là nơi ở của mình và (2) khi nào ở ngoài trời và trong vòng sáu feet 
với người không sống cùng nhà. 

 
• Giới hạn số người: Tất cả các doanh nghiệp phải tuân thủ các giới hạn số người 

được ở trong cơ sở như được thiết lập trong Chỉ thị Bắt buộc về Giới hạn Số Người. 
 

Xem Lệnh và trang Hỏi Đáp để biết thêm chi tiết. 
 

Ngoài ra, tất cả các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giao thông công cộng, đi chung xe, taxi và 
dịch vụ chia sẻ xe phải tuân thủ các chỉ thị sau. 

 
Phương tiện giao thông công cộng: Mang khăn che mặt 

 
Tất cả nhân viên và hành khách lúc nào cũng phải tuân thủ các quy định trong Hướng dẫn về 
Khăn che mặt  của Tiểu Bang khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng, kể cả khi đang đi 
xe hoặc chờ phương tiện công cộng. Nếu địa điểm đón/thả khách có nhân viên của cơ quan vận 
chuyển làm việc, nhân viên phải được giao nhiệm vụ thực thi yêu cầu này. 

 
LƯU Ý: Các cơ quan vận chuyển không được yêu cầu những người được miễn quy định 
này phải mang khăn che mặt khi họ sử dụng dịch vụ của cơ quan đó. 

 
Dịch vụ giao thông công cộng: Các biện pháp tạo khoảng cách an toàn giữa mọi người 

 
Trong khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng, hành khách phải, ở mức độ tối đa có thể 
được, duy trì khoảng cách an toàn ít nhất 6 feet với những người không ở cùng nhà với họ. Để 
bảo đảm hành khách có thể duy trì khoảng cách an toàn này, các cơ quan vận chuyển phải: 

 
• Giảm số người tối đa trong các phương tiện vận chuyển để mọi người có thể giữ 

khoảng cách ít nhất 6 feet với những người không sống cùng nhà với họ. Nếu có thể, 
hãy sử dụng các phương tiện giao thông bổ sung để chở bớt hành khách trong các 
tuyến xe đông người và giúp hành khách có đủ khoảng cách an toàn với nhau. 

 
• Thường xuyên nhắc nhở hành khách ngồi xa ít nhất 6 feet với tất cả các hành khách 

không sống cùng nhà. 
 

• Cho hành khách đủ thời gian để đi lên và xuống xe để đám đông không hình thành ở cửa 
và hành khách có thể vào hoặc ra khỏi xe trong khi vẫn giữ được khoảng cách tối thiểu 6 
feet với người khác hoặc người không sống cùng nhà. 

 
• Sử dụng các công cụ tạo khoảng cách (chẳng hạn như dây băng trên mặt đất) tại các địa 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/mandatory-directives-capacity-limitations.aspx
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/order-health-officer-10-05-20.aspx
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/public-health-orders-faq.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
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điểm đón/thả khách để giúp ho hành khách biết chỗ đứng để duy trì khoảng cách an 
toàn ít nhất 6 feet trong khi họ chờ đợi. 

 
• Hướng dẫn nhân viên duy trì khoảng cách ít nhất 6 feet với hành khách và các nhân viên 

khác khi có thể được. LƯU Ý: Nếu hành khách bị khuyết tật cần hỗ trợ đi vào hoặc ra 
khỏi phương tiện giao thông hoặc ngồi an toàn trên ghế, nhân viên cơ quan nên cung 
cấp mọi sự trợ giúp mà họ bình thường vẫn cung cấp, ngay cả khi điều đó có nghĩa là họ 
sẽ ở trong vòng 6 feet gần hành khách. 
Nhân viên phải làm sạch tay bằng chất khử trùng tay trước và sau khi hỗ trợ hành khách 
theo cách này. 

 
• Nếu có thể, tài xế xe buýt nên yêu cầu hành khách ra vào bằng cửa ở phía sau xe bên 

cạnh cửa trước. 
 

Dịch vụ giao thông công cộng: Các biện pháp khử trùng và vệ sinh 
 

Các cơ quan vận chuyển phải có các biện pháp khử trùng và vệ sinh sau đây để mỗi phương tiện 
giao thông và địa điểm đón/thả hành khách đều sạch sẽ và an toàn ở mức có thể cho nhân viên 
cơ quan và hành khách: 

 
• Các cơ quan vận tải phải trang bị cho các nhà ga, văn phòng giao thông, phương tiện 

giao thông và phương tiện chở khách các sản phẩm khử trùng thích hợp, bao gồm nước 
khử trùng tay và khăn lau diệt khuẩn. Nước khử trùng tay phải có sẵn cho hành khách 
trên tất cả các phương tiện giao thông, kể cả trên mỗi toa tàu. 

 
• Tất cả nhân viên của cơ quan phải có thể được sử dụng các cơ sở rửa tay và/hoặc chất 

khử trùng tay khi ở các trạm hoặc cơ sở chuyển tuyến. Tất cả các phương tiện vận 
chuyển phải được trang bị các sản phẩm khử trùng thích hợp, bao gồm nước khử trùng 
tay và khăn lau khử trùng, để nhân viên cơ quan sử dụng khi vận hành phương tiện. 
Nhân viên của cơ quan phải được hướng dẫn làm sạch tay thường xuyên trong suốt cả 
ngày làm việc bằng cách rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây, hoặc nếu 
không có xà phòng và nước, sử dụng nước khử trùng tay, kể cả trước và sau khi ăn, sau 
khi đi vệ sinh, sau khi xì mũi/ho/hắt hơi, trước và sau ca làm việc, trước và sau khi giờ 
nghỉ giải lao, sau khi chạm vào các bề mặt thường xuyên được chạm vào (như hộp thu 
tiền xe và lan can), trước và sau khi giúp hành khách, và sau khi mang/chạm/gỡ khăn che 
mặt. 

 
• Trạm chuyển tuyến và phương tiện giao thông phải thường xuyên được khử trùng theo 

quy định trong Hướng dẫn làm sạch và khử trùng không gian công cộng. Việc khử 
trùng này phải diễn ra thường xuyên trong suốt cả ngày. 

 
o Tại các trạm xe, việc khử trùng phải bao gồm tất cả các khu vực thường có 

người đi lại (bao gồm nhưng không chỉ là phòng vệ sinh, cầu thang và khu vực 
ra/vào) và các bề mặt thường được chạm vào (bao gồm nhưng không chỉ là lan 
can, nút thang máy, quần bán hàng, máy bán vé, cửa xoay, ghế dài, tay nắm 
cửa và các chỗ ngồi). 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/transit-station-workers.html
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o Trong xe giao thông, việc khử trùng phải bao gồm tất cả các bề mặt thường được 

chạm vào (bao gồm nhưng không chỉ là ghế ngồi, đồ gác tay, tay nắm cửa, khóa 
dây an toàn, nút điều khiển ánh sáng và không khí, tường và cửa sổ, tay nắm, dây 
kéo và nút hành khách dùng để báo ngừng xe). Tất cả các khu vực trong buồng lái 
của tài xế phải được khử trùng giữa các ca hoặc người dùng, tùy theo điều nào 
xảy ra thường xuyên hơn. 

 
• Khi an toàn và khi thời tiết cho phép, hãy mở cửa sổ xe để thoáng khí ở mức tối đa. 

 
• Hành khách phải được khuyến khích mua vé và cho thêm tiền vào thẻ đi xe trực tuyến 

để giảm thiểu nhu cầu sử dụng máy móc tại nhà ga. 
 

• Nếu an toàn, hãy đóng các địa điểm đón/thả hành khách bên trong nhà (ví dụ: các điểm 
dừng xe buýt ở chỗ kín) và dùng các địa điểm ngoài trời để thay thế. 

 
• Tất cả nhân viên cơ quan phải được hướng dẫn che miệng và mũi khi ho và hắt hơi bằng 

khăn giấy hoặc vải hoặc, nếu không thể, ho hoặc hắt hơi vào tay áo hoặc khuỷu tay 
(nhưng không vào tay). 

 
• Tất cả nhân viên cơ quan phải được hướng dẫn không đi làm nếu họ đang cảm thấy 

hoặc gần đây bị sốt, hoặc bị ho hoặc gần đây có các triệu chứng COVID-19 khác (bao 
gồm khó thở, ớn lạnh, đổ mồ hôi đêm, đau họng, buồn nôn, ói mửa, tiêu chảy, mệt mỏi, 
đau cơ bắp hoặc đau cơ thể, nhức đầu, nhầm lẫn hoặc mất vị giác/khứu giác). 

 
• Các cơ quan vận chuyển phải cung cấp cho nhân viên thông tin về các địa điểm 

xét nghiệm COVID-19: www.sccfreetest.org. 
 

• Nhân viên cơ quan phải được khuyến khích đi xét nghiệm COVID-19 ít nhất mỗi tháng 
một lần theo hướng dẫn của Quận hạt. 

 
Dịch vụ giao thông công cộng: Bản thông báo 

 
Trong mỗi toa hành khách của mỗi phương tiện giao thông và tại mỗi địa điểm đón/thả hành 
khách, các bản thông báo phải được dán nổi bật với các hướng dẫn sau cho hành khách: 

 
• Tất cả hành khách phải mang khăn che mặt khi chờ và đi phương tiện công cộng 

(trừ những người được miễn trừ đặc biệt). 
 

• Hành khách phải che miệng và mũi khi ho và hắt hơi bằng khăn giấy hoặc vải hoặc nếu 
không thể, phải ho hoặc hắt hơi vào tay áo hoặc khuỷu tay (nhưng không vào tay). 

 
• Hành khách không được sử dụng phương tiện công cộng nếu họ bị sốt (chủ quan hoặc 

bằng cách đo nhiệt), ho hoặc các triệu chứng COVID-19 khác (bao gồm khó thở, ớn 
lạnh, đổ mồ hôi trộm, đau họng, buồn nôn, ói mửa, tiêu chảy, mệt mỏi, đau cơ bắp 
hoặc đau cơ thể, nhức đầu, nhầm lẫn hoặc mất vị giác/khứu giác). 

 

http://www.sccfreetest.org/
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• Ở mức độ tối đa có thể làm được, hành khách phải duy trì khoảng cách an toàn ít nhất 6 
feet với những người không sống cùng nhà với họ, kể cả khi chờ xếp hàng. 

 
Dịch vụ đi chung xe, taxi và dịch vụ chia sẻ xe: Quy tắc vận hành an toàn 

 
Dịch vụ đi chung xe carpool, xe taxi và dịch vụ chia sẻ xe rideshare đều bao gồm các thành viên 
không cùng một gia đình ngồi gần nhau trong thời gian dài. Khi cần phải sử dụng thì tất cả tài xế 
và hành khách trong xe carpool, taxi, rideshare phải tuân thủ các quy định sau: 

 
• Quý vị không được ngồi trong xe hoặc lái xe carpool, taxi hoặc rideshare nếu quý vị: 

 
1) có xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong 10 ngày qua; hoặc 

 
2) Đã tiếp xúc với một người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong 14 

ngày qua. 
 

• Ngoài ra, quý vị hoàn toàn không nên đi chung xe hoặc lái xe carpool, taxi, hoặc 
rideshare nếu, trong 10 ngày qua, quý vị có một triệu chứng COVID-19 nào (bao gồm 
sốt, ho, khó thở, ớn lạnh, đổ mồ hôi trộm, đau họng, buồn nôn, ói mửa, tiêu chảy, mệt 
mỏi, đau nhức cơ hoặc cơ thể, nhức đầu, nhầm lẫn và mất vị giác/khứu giác). 

 
• Chỉ 2 người lớn có thể ngồi trên xe cùng một lúc. Điều này có nghĩa là người lái xe chỉ 

có thể chở một hành khách tuổi trưởng thành một lúc và họ không được đón hành khách 
tuổi trưởng thành thứ hai cho đến khi hành khách đầu tiên đã rời xe. Tài xế không được 
đón các nhóm từ 2 người lớn trở lên. 

 
1)   Lưu ý: Tài xế có thể đón nhóm từ 2 người lớn trở lên, nhưng chỉ khi nhóm đó chỉ 

có một hành khách tuổi trưởng thành và một trẻ nhỏ (trẻ nhỏ phải sống cùng nhà 
với hành khách trưởng thành. Ví dụ, tài xế có thể đón một người mẹ và trẻ nhỏ 
đang sống với cô ta, nhưng tài xế không thể đón hai anh chị em đã trưởng thành 
đang sống cùng nhà, cũng như một người ông và cháu bé không sống cùng nhà 
với ông. 

 
• Mọi người trên xe phải mang khăn che mặt trong toàn bộ chuyến đi trừ khi được miễn 

trừ cụ thể theo Hướng dẫn về Khăn che mặt. Để các giọt nước bắn từ hơi thở không lan 
ra bên trong xe, quy định này áp dụng cho các tài xế lái xe taxi và rideshare, ngay cả khi 
họ không có hành khách. Những người được miễn mang khăn che mặt theo Quy định 
mang khăn che mặt của Tiểu Bang được khuyến khích dùng thiết bị khác để che mặt, 
chẳng hạn như tấm nhựa che mặt có rèm che. 

 
• Tài xế và hành khách không được đụng chạm vào nhau. Tài xế không được chạm vào túi 

xách, hành lý hoặc các vật dụng cá nhân khác của hành khách trừ khi thật sự cần thiết và 
phải sử dụng nước khử trùng tay trước và sau khi chạm vào đồ đạc của hành khách. 

 
 
 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
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• Người lái xe không được cung cấp các tiện nghi như kẹo bạc hà, chai nước, bộ sạc điện thoại, 
hoặc tạp chí cho hành khách của họ. 

 
• Hành khách phải ngồi ở phía sau xe. Không ai được ngồi ở ghế hành khách phía trước. 

 
• Xe hai chỗ không được sử dụng làm xe carpool, taxi hoặc rideshare. 

 
• Sau khi thả hành khách và trước khi đón hành khách kế tiếp, tài xế phải khử trùng các 

bề mặt thường được chạm vào (như tay nắm cửa, dây an toàn, ghế ngồi, cửa sổ và bảng 
điều khiển) bằng khăn lau khử trùng hoặc các sản phẩm hiệu quả chống lại COVID-19. 

 
• Tài xế và hành khách phải làm vệ sinh tay đúng cách trước và sau mỗi chuyến đi. 

Điều này nghĩa là thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây 
hoặc sử dụng nước khử trùng tay có ít nhất 60% cồn. 

 
• Cửa sổ phải được để mở trong xe carpool, taxi và rideshare để có được luồng không khí 

một cách tối đa, trừ khi thời tiết không cho phép. 
 

• Ngoài các yêu cầu trên, tất cả dịch vụ đi xe chung "carpool", taxi và chia sẻ xe 
"rideshare" phải tuân thủ các quy tắc trong phần Cân nhắc Bổ sung của Tiểu Bang đối 
với các Hãng vận chuyển Hành khách có trong bản Hướng dẫn về COVID-19 theo 
Ngành: Các Hãng vận chuyển Hành khách Công cộng và Tư nhân, Dịch vụ Chuyển 
tuyến và Đường sắt chở Khách liên tỉnh. 

 

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. 

 

Thông tin bổ sung cho các cơ quan vận chuyển và nhân viên của cơ quan vận chuyển 
 

•  Hướng dẫn làm sạch và khử trùng không gian công cộng của CDC 

•  Hướng dẫn cho người điều khiển xe buýt của CDC 

•  Hướng dẫn cho các người điều khiển xe chạy đường sắt của CDC 

•  Hướng dẫn cho nhân viên làm việc tại trạm xe của CDC 

•  Hướng dẫn cho người lao động từ Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara 

•  Hướng dẫn theo ngành dành cho giao thông công cộng từ Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-transit-rail.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-transit-rail.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-transit-rail.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-transit-rail.pdf
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/public-health-orders-faq.aspx
http://www.sccgov.org/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/transit-station-workers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/bus-transit-operator.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/rail-transit-operator.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/transit-station-workers.html
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/learn-what-to-do.aspx#tipsworkers
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-transit-rail.pdf
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