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ệnh này không khuyến khích các cuộc tụ họp, đặc biệt là các cuộc tụ họp trong nhà, vì việc tụ họp 
với những người không sống chung một nhà trong thời gian dài có nguy cơ lây truyền COVID-19 rất 
cao. Tuy nhiên, Lệnh cho phép nhóm họp ngoài trời (tối đa 200 người) và nhóm họp trong nhà (tối 
đa 25% sức chứa của không gian nơi cuộc tụ họp diễn ra hoặc 100 người, tùy theo số lượng nào ít 
hơn). Các quy định chi tiết cho các cuộc tụ họp (bao gồm rạp chiếu phim) có trong Chỉ thị Bắt buộc 
cho các cuộc tụ họp đã được Giám Đốc Sở Y Tế sửa đổi và cập nhật.

Tụ tập/ Tụ họp

các doanh nghiệp sẽ được phép mở cửa trong phạm vi cho phép theo Ngạch Màu Cam của Tiểu 
bang, trừ khi có những quy định khác gắt gao hơn trong Lệnh sửa đổi hoặc Chỉ thị Bắt buộc của 
Quận Hạt.

Nếu chuyển sang Ngạch Màu Cam

Lệnh Giảm Thiểu Rủi Ro Được Sửa Đổi, sẽ có hiệu lực khi Quận Hạt chuyển sang Tier 3 (Ngạch Màu 
Cam) theo “Kế Hoạch Mở Cửa Kinh Tế An Toàn” của Tiểu bang, cho phép tất cả các doanh nghiệp 
trong Quận Hạt được hoạt động nếu Tiểu bang cho phép. Lệnh này cho phép nhiều hoạt động bổ 
sung và hoạt động kinh doanh có thể tiếp tục, bao gồm cả ăn uống trong nhà và tụ họp trong nhà. 
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Giám Đốc Sở Y Tế coi tất cả các hoạt động được mở lại là an 
toàn. COVID-19 tiếp tục gây ra rủi ro nghiêm trọng đối với sức khỏe cư dân Hạt Santa Clara, và Giám 
Đốc Sở Y Tế khuyến cáo cư dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa, bao gồm ở nhà khi có 
thể, giảm thiểu tương tác với những người không sống cùng một nhà, duy trì khoảng cách ít nhất 6ft, 
đeo khăn che mặt và chuyển mọi hoạt động ra ngoài trời nhiều nhất có thể. Những người trên 50 
tuổi và những người có tình trạng bệnh lý nghiêm trọng sẽ có nguy cơ mắc bệnh nặng hơn do 
COVID-19. Ăn uống trong nhà và tụ tập trong nhà là những hoạt động có nguy cơ nhiễm bệnh đặc 
biệt cao.

Tóm Tắt Lệnh Giảm Thiểu Rủi Ro Được 
Sửa Đổi Ngày 5 tháng 10, 2020

Dưới đây là những thay đổi chính sẽ xảy ra khi Lệnh Giảm Thiểu Rủi Ro Được 
Sửa Đổi có hiệu lực:

Nhà hàng sẽ được phép mở cửa để phục vụ ăn uống trong nhà, và phải tuân theo các yêu cầu an 
toàn khác nhau. Tuy nhiên, vì ăn uống trong nhà là hoạt động có rủi ro cao lây truyền COVID-19, 
Giám Đốc Sở Y Tế đặc biệt không khuyến khích những người dễ bị mắc bệnh nặng nếu họ bị nhiễm 
COVID-19 hoặc những người thường xuyên tiếp xúc với những người có nguy cơ cao bị nhiễm bệnh 
đến ăn uống trong nhà hàng. Theo lệnh mới được sửa đổi, các nhà hàng có thể mở cửa phục vụ dịch 
vụ trong nhà lên đến 25% sức chứa của nhà hàng hoặc 100 người, tùy theo mức nào ít hơn. Các quy 
định mới về ăn uống trong nhà và ngoài trời có trong Chỉ thị Bắt buộc về Ăn uống sẽ được cập nhật 
sớm nhất có thể trên trang mạng của Quận Hạt.

Ăn uống trong nhà hàng

https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Documents/Mandatory-Directives-Gatherings-vi.pdf
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Documents/Mandatory-Directives-Gatherings-vi.pdf
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Lệnh được sửa đổi tiếp tục yêu cầu tất cả các doanh nghiệp tuân theo các quy tắc để giảm nguy 
cơ lây lan COVID-19, bao gồm:

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

2. Tuân theo các yêu cầu của Bản Giao Thức Giữ Khoảng Cách Xã Hội:  Tất cả các doanh nghiệp
phải điền và nộp Bản Giao Thức Giữ Khoảng cách Xã hội cho từng cơ sở của họ trên trang web của
Quận Hạt tại COVID19Prepared.org. Các doanh nghiệp phải cập nhật Bản Giao Thức Giữ Khoảng
cách Xã hội mới trong vòng 14 ngày kể từ khi Lệnh được sửa đổi có hiệu lực, bằng cách điền và nộp
Bản Giao Thức Giữ Khoảng Cách Xã Hội được sửa đổi. Chúng tôi sẽ cung cấp đến quý vị sớm nhất có
thể.

3. Báo cáo các ca nhiễm dương tính:  Theo luật pháp, tất cả các doanh nghiệp (và các cơ quan chính
phủ) được yêu cầu phải báo cáo cho Sở Y tế Công cộng trong vòng 4 giờ nếu họ biết rằng bất kỳ
nhân viên nào của họ được xác nhận là dương tính với COVID-19. Họ cũng phải bảo đảm nhân viên
sẽ thông báo cho họ nếu nhân viên đó có kết quả dương tính.

Yêu cầu bắt buộc tất cả các doanh nghiệp phải tuân theo

Để phù hợp hơn với các hạn chế của Tiểu bang áp dụng cho từng Quận Hạt trong Ngạch Màu Cam, 
những sửa đổi sắp tới đối với các Chỉ Thị Bắt Buộc cho từng ngành nghề cũng sẽ có hiệu lực vào 
thời điểm Quận Hạt chuyển sang Ngạch Màu Cam, cùng lúc với Lệnh Giảm Thiểu Rủi Ro được sửa 
đổi có hiệu lực.

Các Chỉ Thị Bắt Buộc sẽ được sửa đổi và cập nhật

https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/social-distancing-protocol-vi.aspx

