Bản Tóm Tắt: Ngày 28 tháng 11, 2020 Sở Y Tế Ban Hành
một số Sửa Đổi đối với các Chỉ Thị Bắt Buộc cho một số
lĩnh vực
Số ca nhiễm COVID-19 và nhập viện tại Hạt Santa Clara đã tiếp tục tăng mạnh trong vài tuần qua. Nếu như
những con số này vẫn tiếp tục tăng, thì chưa đầy ba tuần nữa, các bệnh viện trong Quận Hạt sẽ không còn
khả năng tiếp nhận bệnh nhân và chữa bệnh được nữa. Hiện tại, một số bệnh viện, đặc biệt ở phía đông và
phía nam của Quận Hạt chỉ còn rất ít giường bệnh chăm sóc đặc biệt còn trống.
Để làm giảm số ca nhập viện tăng mạnh vượt quá khả năng tiếp nhận của bệnh viện trong Quận Hạt, giám
đốc Sở Y Tế đã đưa ra một số sửa đổi đối với các Chỉ Thị Bắt Buộc hiện hành, được áp dụng cho các cơ sở
kinh doanh và thành viên cộng đồng, bao gồm yêu cầu một số ngành nhất định sửa đổi hoạt động kinh
doanh của họ để nâng cao an toàn, giảm số người được phép vào trong cơ sở cùng một lúc, và giảm số
lượng người cho các cuộc tụ tập ngoài trời. Ngoài ra, một số hoạt động có rủi ro cao hơn sẽ bị nghiêm
cấm thực hiện.
Giám đốc Sở Y Tế cũng ban hành Chỉ Thị Bắt Buộc dành cho Du Lịch/ Đi Xa (Travel). Chỉ Thị này đưa ra
khuyến cáo không nên thực hiện những chuyến đi du dịch giải trí và đi chơi xa không cần thiết, và bắt
buộc những ai tham gia hoạt động này phải tự cách ly/cô lập trong 14 ngày sau khi trở về từ những
chuyến đi xa hơn 150 dặm.
Các Chỉ Thị mới và các Chỉ Thị vừa được sửa đổi này sẽ có hiệu lực vào lúc 12:01 sáng Thứ Hai, ngày
30 tháng 11, 2020; và sẽ tiếp tục có hiệu lực đến 5 giờ sáng ngày 21 tháng 12, 2020.

Dưới đây là những thay đổi chính:
Giới Hạn Sức Chứa cho các Cơ Sở Kinh Doanh Mở Cửa Trong Nhà:
Các cửa hàng và một vài cơ sở khác mở cửa trong nhà sẽ giới hạn ở 10% sức chứa. Tuy nhiên, các
cửa hàng tạp hóa và nhà thuốc sẽ được phép hoạt động ở mức 25% sức chứa trong nhà để bảo
đảm cộng đồng có đủ khả năng tiếp cận thực phẩm và thuốc chữa bệnh.
Tất cả các cơ sở mở cửa phải thiết lập “hệ thống theo dõi” số người ra vào cơ sở của họ để bảo
đảm số người ở trong cơ sở không vượt quá số người cho phép, ví dụ, sắp xếp một nhân viên ở
lối ra vào cơ sở để theo dõi số người ra vào.
Tụ Tập Ngoài Trời:
Các cuộc tụ tập vẫn chỉ được thực hiện ở ngoài trời, với tối đa 100 người. Tiểu Bang cũng giới
hạn các cuộc tụ tập đối với các hoạt động được bảo vệ trong Tu Chính Án Thứ Nhất (First
Amendment), chẳng hạn như dịch vụ tôn giáo hoặc biểu tình.
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Hoạt động thể thao chuyên nghiệp, cho trường học và thanh thiếu niên:
Tất cả các hoạt động giải trí liên quan đến tiếp xúc cơ thể hoặc gần gũi với những người bên
ngoài gia đình, bao gồm tất cả các môn thể thao tiếp xúc, sẽ tạm thời bị cấm. Mọi người có thể
tiếp tục tham gia các hoạt động thể thao và giải trí ngoài trời, nơi có thể duy trì khoảng cách xã
hội an toàn.
Sòng bài:
Sòng bài sẽ tạm thời bị đóng cửa.
Khách sạn và các cơ sở lưu trú khác:
Khách sạn và các cơ sở lưu trú khác sẽ chỉ được mở cho các các chuyến đi xa cần thiết và chỉ được
sử dụng như một nơi để cách ly hoặc cô lập.
Cách ly kiểm dịch sau khi đi xa về:
Các chuyến đi du lịch giải trí và những chuyến đi xa khác không nên thực hiện vào thời điểm này,
và Chỉ Thị Bắt Buộc mới dành cho Du Lịch/ Đi Xa sẽ yêu cầu cách ly 14 ngày cho những ai đi xa
khỏi Quận Hạt quá 150 miles. Các nhân viên y tế đi vào Quận Hạt để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe,
hay các bệnh nhân đi vào Quận Hạt để được nhận chăm sóc y tế sẽ được miễn yêu cầu này.
Dưới đây là các quy tắc chính trong Lệnh Làm Giảm Thiểu Rủi Ro được Chỉnh Sửa:
Hợp nhất với Kế hoạch của Tiểu Bang: Ngoại trừ có nêu rõ trong Lệnh của Quận Hạt hoặc các
Chỉ thị Bắt buộc, các doanh nghiệp được cho phép mở cửa trong phạm vi mà Kế hoạch và các hạn
chế áp dụng cho ngạch Quận Hạt được chuyển vào cho phép.
Các yêu cầu áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp: Lệnh được Chỉnh sửa tiếp tục yêu cầu tất
cả các doanh nghiệp phải tuân theo một loạt các quy tắc nhằm làm giảm bớt rủi ro lây nhiễm
COVID-19, bao gồm:
1. Làm việc ở nhà: Tất cả các doanh nghiệp phải tiếp tục yêu cầu nhân viên làm việc ở nhà khi
có thể. Nhân viên chỉ có thể vào sở để làm các phận sự không thể làm ở nhà.
2. Các yêu cầu về việc Giữ khoảng cách an toàn khi giao tiếp: Tất cả các doanh nghiệp phải
điền đầy đủ và nộp một bản Thể thức giữ khoảng cách an toàn cho mỗi cơ sở của họ và nộp
trên trang mạng của Quận Hạt COVID19Prepared.org. Các Thể thức Giữ khoảng cách Xã giao
nộp trước ngày 11 tháng 10 không còn hợp lệ. Quý vị phải dùng mẫu đơn đã được cập nhật
cho Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Giao đã được cập nhật trên trang mạng COVID19Prepared.
org.
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A Continuación se Muestran Las Reglas Clave de la Orden de Reducción de Riesgos Revisada:
3. Báo cáo số trường hợp nhiễm dương tính: Tất cả các doanh nghiệp (và cơ quan chính
quyền) được luật pháp yêu cầu phải báo cáo cho Sở Y Tế Công Cộng trong vòng 4 giờ sau
khi biết có nhân viên dương tính với COVID-19. Họ cũng phải bảo đảm là nhân viên của họ sẽ
báo cáo cho họ khi xét nghiệm dương tính.
4. Giới hạn số người: Tất cả các doanh nghiệp phải tuân theo với các giới hạn về số người được
ấn địng trong Chỉ thị bắt buộc áp dụng về việc giới hạn số người.
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