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Cập nhật Lệnh Ở Yên Tại Nhà từ Bảy Giám đốc Y tế của Vùng Vịnh –  
Hiệu lực kể từ ngày 4 tháng 5 năm 2020 
 
Trang này là bản tóm tắt một phần của lệnh mới. Để biết chi tiết đầy đủ, hãy truy cập 
www.sccgov.org/cv19-viet  
 
Giám đốc Y tế gia hạn Lệnh Ở Yên Tại Nhà trước đây đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2020 và cho phép một số 
doanh nghiệp và sinh hoạt được vận hành trở lại. Lệnh mới có hiệu lực kể từ thứ Hai, ngày 4 tháng 5, năm 
2020. 
Sự khác biệt giữa lệnh mới này và lệnh hiện hành là gì?  

Chúng ta đã thành công trong việc làm chậm sự lây nhiễm của dịch COVID-19 nên Lệnh cho phép một 
số doanh nghiệp và sinh hoạt được vận hành trở lại, bao gồm những thương nghiệp và hoạt động như 
sau (để có danh sách đầy đủ, hãy vào trang mạng www.sccgov.org/coronavirus): 
• Tất cả các dự án xây dựng tuân theo Giao thức An toàn của Công trình Xây dựng được ban hành 

cũng là một phần của lệnh này; 
• Tất cả các giao dịch bất động sản; 
• Các nơi giữ trẻ, trại hè, cũng như các chương trình giáo dục và giải trí, cung cấp dịch vụ chăm sóc 

trẻ, giúp cho nhiều người được phép làm việc ở bên ngoài, miễn là các cơ sở này tuân hành theo 
Giao Thức An Toàn được đề ra; 

• Những thương nghiệp thông thường phải làm việc ngoài trời vào thời gian trước khi có lệnh Ở 
Yên Tại Nhà, như các vườn ươm cây, dịch vụ làm vườn, và ngành nông nghiệp; và   

• Một số các cơ sở giải trí khác.  

Tất Cả các thương nghiệp đang hoạt động trong Quận Hạt phải cập nhật, hoặc soạn một Thể Thức Về 
Quy Định Giữ An Toàn Khi Giao Tiếp với những yêu cầu cụ thể mới trong chỉ thị này. 

Khi có sự khác biệt giữa lệnh của Giám đốc Y tế địa phương và lệnh của Tiểu bang, mọi người phải tuân 
theo các hạn chế nghiêm ngặt hơn. Ở một số khu vực, lệnh của Tiểu bang nghiêm ngặt hơn lệnh của địa 
phương. 

 
Tại sao chúng ta cần tiếp tục ở yên tại nhà? 
 

Ở giai đoạn đại dịch này, điều quan trọng là chúng ta không để mất đi những thành quả mà chúng ta đã 
đạt được trong việc làm chậm sự lây lan của COVID-19. Hiện tại, mặc dù số người nhập viện đã ngưng 
gia tăng, nhưng vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm trước khi cộng đồng có thể mở cửa trở lại một cách 
an toàn.     
 
Đại dịch toàn cầu COVID-19 vẫn còn trong giai đoạn đầu. Siêu vi khuẩn này dễ dàng lây lan, việc xét 
nghiệm vẫn còn rất giới hạn và khai triễn rất chậm, cũng như việc phát triển vắc-xin chỉ mới bắt đầu.  
Mặc dù các nỗ lực của chúng ta đã có hiệu quả, nhưng nếu chúng ta vội vàng giảm bớt các hạn chế, dịch 
bệnh có thể sẽ quay trở lại và lây lan theo cấp số nhân; điều này tác động nghiêm trọng đến sức khỏe và 
sự an lành của cư dân cũng như nền kinh tế. 

http://www.sccgov.org/cv19-viet

