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Lệnh yêu cầu tất cả các cơ sở kinh doanh được phép mở cửa phải tuân theo các quy tắc giảm thiểu rủi 
ro lây lan COVID-19 để bảo vệ nhân viên và khách hàng của họ, bao gồm:

1. Làm việc từ xa/làm việc ở nhà: Tất cả các doanh nghiệp phải tiếp tục yêu cầu nhân viên của họ làm 
việc ở nhà bất cứ khi nào có thể. Nhân viên chỉ có thể đi đến sở làm để làm công việc mà họ không 
thể hoàn thành nếu ở nhà.

2. Những yêu cầu trong Thể thức giữ khoảng cách xã giao mới: Tất cả các doanh nghiệp phải hoàn 
thành và nộp bản Thể thức giữ khoảng cách xã giao được cập nhật cho từng cơ sở của họ trên trang 
mạng của Quận Hạt tại trang www.COVID19Prepared.org. Thể thức giữ khoảng cách xã giao phải 
được chủ cơ sở ký tên và chịu trách nhiệm và sẽ được đăng trên trang mạng của Quận Hạt. Các 
doanh nghiệp đang hoạt động phải đăng bản dấu hiệu chứng nhận COVID-19 PREPARED  (Sẵn Sàng 
Cho COVID_19) vừa mới được cập nhật và Bản tóm tắt thông tin cho khách hàng. Các doanh nghiệp 
cung cấp dịch vụ tại một số cơ sở mà họ không sở hữu (như dịch vụ vệ sinh) phải phát bản Thể thức 
này cho người sở hữu cơ sở hoặc người điều hành của từng địa điểm họ phục vụ. Tất cả các doanh 
nghiệp phải phát một bản thể thức này cho nhân viên của họ.

3. Giới hạn số lượng người: Tất cả các cơ sở kinh doanh phải tuân theo chỉ định của Sở Y tế về việc 
giới hạn số người có mặt trong cơ sở của họ.  Chỉ cho phép một nhân viên cho mỗi 250 feet vuông 
trong cơ sở và một khách hàng hoặc một người của công chúng cho mỗi 150 feet vuông ở không 
gian ngoài trời. Trường hợp ngoại lệ áp dụng cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe, giáo dục và chăm 
sóc trẻ em. Yêu cầu này không áp dụng cho trẻ em dưới 12 tuổi khi đi cùng cha mẹ vào một cơ sở 
kinh doanh. 

4. Báo cáo các trường hợp dương tính: Mọi doanh nghiệp (và cơ quan chính quyền) phải báo cáo 
cho Sở Y Tế Công Cộng trong vòng 4 giờ khi biết có nhân viên được xác nhận xét nghiệm dương 
tính với COVID-19 chiếu theo luật pháp. Họ phải bảo đảm cho việc nhân viên sẽ báo cho họ biết nếu 
xét nghiệm dương tính. 

Yêu cầu dành cho tất cả các cơ sở kinh doanh

• Lệnh kêu gọi tất cả cư dân trong Quận Hạt ở nhà càng nhiều càng tốt, giảm thiểu đi ra ngoài và sinh hoạt
bên ngoài nhà để hạn chế nguy cơ lây truyền COVID-19.

• Những người trên 70 tuổi và những người có bệnh nan y hay các bệnh lý nghiêm trọng nên ở trong nhà,
trừ trường hợp phải ra ngoài cho những nhu cầu thiết yếu.

• Lệnh yêu cầu tất cả mọi người phải nghiêm nhặt tuân theo thể thức giữ khoảng cách xã giao khi đi ra
khỏi nhà, và nghiêm cấm mọi hoạt động vi phạm thể thức này được diễn ra.

Các cuộc tụ họp: Lệnh đặc biệt ngăn cấm các cuộc tụ họp, nhưng cho phép các cuộc tụ họp ngoài trời 
(tối đa 60 người) và các cuộc tụ họp trong nhà (tối đa 20 người). Các cuộc tụ họp được tổ chức theo 
quy định cũng sẽ phải tuân theo những yêu cầu trong chỉ thị của Viên Chức Sở Y tế. 

Đeo khăn che mặt: Tất cả mọi người phải tuân thủ Hướng dẫn đeo khăn che mặt do Sở Y Tế Công 
Cộng tiểu bang California ban hành. Hướng dẫn này yêu cầu hầu hết mọi người phải đeo khăn che mặt 
bất cứ khi nào họ rời khỏi nhà.

Yêu cầu chung

Bản Tóm Tắt Lệnh Mới Của Viên 
Chức Sở Y Tế 
Tỷ lệ nhiễm COVID-19 trong khu vực và trên toàn Tiểu bang vẫn đang tiếp tục tăng cao, Viên Chức Sở Y Tế 
Quận Hạt đang chuyển sang một phương pháp mới để ngăn chặn sự phát triển của siêu vi khuẩn và bảo vệ 
sự an toàn cho cộng đồng. Lệnh mới được ban hành áp dụng các biện pháp gắt gao để giảm thiểu rủi ro cho 
các sinh hoạt và cơ sở kinh doanh. Lệnh cũng cho phép thêm một số sinh hoạt được khởi động lại nếu các 
biện pháp này được tuân thủ, các sinh hoạt đã được cho phép trong khu vực vùng vịnh cũng cần đặc biệt chú 
ý tuân theo những biện pháp trong lệnh mới này. 
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Viên Chức Sở Y Tế sẽ ban hành một số chỉ thị bắt buộc phải tuân theo với các quy định giúp 
giảm bớt rủi ro lây nhiễm trong các ngành nghề và sinh hoạt cụ thể:   

• Các dịch vụ cá nhân, gồm tiệm làm tóc và móng tay, chân, xoa bóp trị liệu, và các 
dịch vụ chăm sóc cơ thể khác 

• Phòng tập thể dục và các trung tâm thể hình 
• Xây dựng 
• Sinh hoạt giải trí và thể thao 
• Tụ họp, bao gồm với mục đích xã giao, làm ăn, tín ngưỡng, văn hóa và các mục đích 

khác 
• Khách sạn và nhà nghỉ 
• Phương tiện di chuyển công cộng 
• Nhà giữ trẻ, trại hè, và các sinh hoạt cho trẻ em 
• Hồ tắm 
• Ăn uống ngoài trời 
• Cơ sở bán thực phẩm 
• Nông nghiệp 

Tất cả các doanh nghiệp cũng như cư dân của Quận Hạt phải tuân theo những chỉ định này, 
cũng như các hướng dẫn cụ thể cho từng ngành nghề của Tiểu Bang. 

Các Chỉ Thị Bắt Buộc

Các cơ sở kinh doanh có rủi ro lây nhiễm hoặc truyền bịnh rộng lớn vẫn phải đóng cửa.  Kể cả các cơ sở khi 
sinh hoạt phải tháo khăn che mặt bên trong nhà (như các địa điểm ăn và uống rượu bên trong, hồ tắm, 
phòng xông hơi, phòng tập thể dục, và phòng hút thuốc bên trong nhà), hộp đêm, nhà hát, sân vận động, 
đấu trường, địa điểm chơi nhạc, sân chơi bên trong nhà, và các trung tâm giải trí, và các cơ sở chăm sóc cho 
người lớn và người già trong ngày.  

Một số cơ sở kinh doanh vẫn phải đóng cửa

Ngoài việc phải tuân theo Lệnh của Viên Chức Sở Y Tế của Quận Hạt, các cơ sở và cư dân còn phải 
tuân theo lệnh Ở Yên Trong Nhà Của Tiểu Bang.  Nếu có mâu thuẩn giữa hai lệnh thì phải tuân theo 
lệnh nào gắt gao hơn.Các cơ sở kinh doanh được phép mở cửa theo Lệnh của Quận Hạt phải xác 
nhận là họ cũng được phép mở cửa theo Lệnh của Tiểu Bang.  Và cư dân muốn tham dự các sinh 
hoạt được Quận Hạt cho phép, kể cả tụ họp, phải xác nhận là những sinh hoạt này cũng được Lệnh 
của Tiểu Bang cho phép.

Lệnh Ở Yên Trong Nhà của Tiểu Bang

Cũng còn tùy.  Quận Hạt đang nộp đơn xin với Tiểu Bang, nếu được phê duyệt, sẽ cho phép nhiều cơ 
sở kinh doanh hoạt động hơn theo Lệnh Ở Yên Trong Nhà của Tiểu Bang.   Tiểu bang gọi đây là “một 
sai biệt”.  Nếu Tiểu Bang phê duyệt đơn xin “sai biệt” của Quận Hạt trước ngày 13, thì Lệnh sẽ bắt đầu 
có hiệu lực kể từ ngày 13. Nếu không, Lệnh này sẽ có hiệu lực 2 ngày sau khi Tiểu Bang phê duyệt 
đơn xin sai biệt của Quận hạt.  Hãy tiếp tục vào trang mạng của Sở Y Tế Công Cộng để theo dõi các 
thông tin mới.  

Khi nào thì Lệnh có hiệu lực?


