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*Vui lòng xác nhận quý vị tuân thủ 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 sồ́ sinh hoạt 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 28 tháng 11 năm 2020 
Có hiệu lực: Ngày 30 tháng 11 năm 2020 lúc 12:01 sáng 

Sửa đổi lần cuối: ngày 15 tháng 12 năm 2020 

Chỉ thị này thiết lập các quy tắc của Viên Chức Sở Y Tế Quận Hạt về việc cách ly sau khi đã đi 
từ xa đến Quận Hạt. Rủi ro lây truyền COVID-19 tăng lên khi mọi người đi vào và ra khỏi Hạt 
Santa Clara và tiếp xúc với những người từ các gia đình và cộng đồng khác, đặc biệt là khi họ đã 
đi đến các vùng có mức lây truyền COVID-19 cao. Để làm giảm bớt rủi ro này, Viên Chức Sở Y 
Tế Quận Hạt đã thiết lập chỉ thị bắt buộc này áp dụng cho việc đi lại. Chỉ thị này áp dụng cho tất 
cả các chuyến đi đến Hạt Santa Clara, dù đó là người sống bên trong hoặc bên ngoài Quận Hạt.  

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. 
 

Việc đi lại là điều không được khuyến khích 
 
1. Quận Hạt không khuyến khích việc đi lại, đặc biệt là cho những mục đích không cần thiết. 

a. Bởi vì khi đi xa sẽ có sự trà trộn giữa các khu vực và các gia đình, và bởi vì rất nhiều 
khu vực của Tiểu Bang và Hoa Kỳ hiện cũng đang có số người nhiễm COVID-19 
tăng cao, nên các chuyến đi xa không được khuyến khích và cần được giảm thiểu. 

b. Đặc biệt, không nên có các chuyến đi không thiết yếu (tức là đi chơi hoặc cho những 
công việc không cần thiết), và nên được hoãn lại cho đến khi sự gia tăng hiện tại của 

Vì số trường hợp nhiễm COVID-19 và trường hợp nhập viện liên quan đến bệnh này trên khắp 
Hoa Kỳ, trong Tiểu Bang California và trong Hạt Santa Clara tăng cao, Chỉ thị Bắt buộc Áp dụng 

cho Việc Đi lại này sẽ có hiệu lực cho đến khi được hủy bỏ hoặc được sửa đổi. 
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số người nhiễm COVID-19 và số người phải nhập viện giảm xuống. 

Việc cách ly bắt buộc sau Chuyến đi từ xa đến Hạt Santa Clara 
 

2. Quy định cách ly 
 

a. Trừ khi có quy định khác trong Chỉ thị này, tất cả những người đi vào Hạt Santa 
Clara, dù là bằng đường hàng không, xe hơi, tàu hỏa, hoặc một phương tiện nào khác, 
trực tiếp hoặc gián tiếp từ một địa điểm khởi đầu cách ranh giới của Quận Hạt hơn 
150 dặm sẽ phải cách ly trong 10 ngày khi đến nơi.  
 

b. Vì mục đích của Chỉ thị này, "cách ly" có nghĩa là phải ở nhà hoặc một nơi tạm trú 
khác mà không tiếp xúc với một ai khác ngoài người đi cùng trong chuyến đi đó hoặc 
người sống cùng nhà.  
 

c. Thông tin, nguồn trợ giúp và hướng dẫn về cách ly, bao gồm các hướng dẫn về thời 
điểm đi xét nghiệm và những việc cần làm trong trường hợp kết quả xét nghiệm 
dương tính, có tại www.sccstayhome.org. 
 

 
3. Các trường hợp ngoại lệ đối với Quy định Cách ly  
 

a. Các chuyên gia y tế có giấy phép, như được định nghĩa trong Lệnh, và tất cả những 
người làm việc tại các bệnh viện chăm sóc cấp tính, không cần phải cách ly khi vừa 
đến nơi. 
 

b. Những người đi xa chỉ với mục đích vì công việc thiết yếu, như được cơ quan chính 
phủ chịu trách nhiệm xác định, không cần phải cách ly sau khi đến. 

 
c. Những người sau đây cần phải cách ly, nhưng có thể rời khỏi nhà hoặc nơi cách ly chỉ 

để đi làm:  
 

i. Những người làm công việc thiết yếu của chính phủ, theo định nghĩa của 
cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm, có mục đích đi lại không nằm trong 
mục 3(b), mà chỉ trong phạm vi mà cơ quan chính phủ xác định rằng nếu 
không làm thì sẽ thiếu nhân lực để làm công việc thiết yếu đó. 
 

ii. Những người đi lại chỉ với mục đích làm công việc thiết yếu của cơ sở hạ 
tầng quan trọng, theo định nghĩa của Viên Chức Bộ Y tế Công Cộng của 
Tiểu Bang, nhưng chỉ trong phạm vi mà chủ nhân sở làm xác định rằng 
nếu không làm thì sẽ thiếu nhân lực để làm công việc đó.  

 

https://www.dca.ca.gov/publications/healthcare_providers.shtml#professionals
https://files.covid19.ca.gov/pdf/EssentialCriticalInfrastructureWorkers.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/EssentialCriticalInfrastructureWorkers.pdf
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d. Những người chỉ ghé ngang Hạt Santa Clara và không ở lại qua đêm sẽ không cần 
phải cách ly.  

 

e. Những người đến Hạt Santa Clara để được chăm sóc tại một Cơ sở y tế, như được 
định nghĩa trong Lệnh này, sẽ cần phải cách ly khi đến nơi, nhưng có thể rời khỏi nhà 
hoặc nơi cách ly để nhận các chăm sóc đó. 

 

f. Những người cần phải cách ly theo Chỉ thị này có thể rời khỏi nhà ở hoặc nơi cách ly 
của họ trong phạm vi cần thiết để tuân thủ lệnh của tòa hoặc trình diện trước tòa án 
hoặc vì thủ tục tố tụng hành chính. 

 
Các yêu cầu về thông báo dành cho các trạm giao thông 

 
4. Yêu cầu về thông báo 
 

a. Tất cả các trạm giao thông, bao gồm nhưng không chỉ có sân bay, ga xe lửa, bến 
xe buýt và các cơ sở khác, nơi mọi người có thể thường xuyên đi vào Hạt Santa 
Clara phải cung cấp một bản sao của Chỉ thị này cho mỗi hành khách khi họ đến 
từ một điểm cách xa ranh giới của Quận Hạt hơn 150 dặm. 
 

b. Tất cả các trạm giao thông phải niêm yết bản thông báo ở nơi dễ thấy để tất cả 
những người chuyển tuyến tại các trạm đó sẽ biết được các yêu cầu của Chỉ thị 
này. Thông báo để in và niêm yết có ở đây. 

 
Để nhận được thông tin mới nhất 

 

Để biết câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về giới hạn số người và các đề tài 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/learn-what-to-do-flyers.aspx
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/public-health-orders-faq.aspx
http://www.sccgov.org/coronavirus
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