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Lệnh An Toàn Hơn Tại Gia Kéo Dài Thêm Đến 15 tháng 5, 2020 

 

Rosemead, CA – Sở Y Tế Quận Hạt Los Angeles đã gia hạn Lệnh “An Toàn Hơn Tại Gia” cho 

đến ngày 15 tháng 5, 2020.  Ngay tức khắc, tất cả các công sở và công viên khắp thành phố tiếp 

tục đóng cửa không tiếp công chúng cho đến ngày 15 tháng 5, 2020.  Lệnh trên được ban hành để 

tuân thủ Lệnh Chấp Hành của Thống Đốc Gavin Newsom đối với mọi cá nhân đang sinh sống 

trong Tiểu Bang California phải ở nhà hoặc nơi cư ngụ, ngoại trừ có việc cần thiết để duy trì cuộc 

sống và giúp ngăn chận sự lây lan của COVID-19.  Lệnh trên cấm tụ tập và tổ chức các sự kiện 

công và tư, trong nhà hoặc ngoài trời.  Lệnh trên cụ thể cũng bắt buộc các doanh nghiệp ngưng 

hoạt động và đóng cửa không tiếp công chúng, trừ khi doanh nghiệp đó được liệt kê là một Doanh 

Nghiệp Thiết Yếu theo Lệnh này.   

 

Lệnh của Quận Hạt cũng bắt buộc các doanh nghiệp phải cung cấp khẩu trang vải cho tất cả nhân 

viên nào có trách nhiệm tiếp xúc với những nhân viên khác hoặc với công chúng để đeo che mặt 

khi tiếp xúc với người khác.   

Chúng tôi hiểu là cư dân và những người chủ vụ việc có những thắc mắc làm thế nào để giải quyết 

công việc liên quan đến chính quyền Thành Phố, khi còn trong tình trạng này. Để xem các dịch vụ 

chính quyền Thành Phố vẫn cung cấp trong lúc đang cơn dịch, xin nhấn vào đây.  

Để xem Lệnh của Sở Y Tế Quận Hạt Los Angeles, xin nhấn vào đây.  
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