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   Thành Phố Rosemead Đáp Ứng Tình Trạng Đóng Cửa Tạm Do COVID-19 

ROSEMEAD, CA – Để đáp ứng tình trạng Vi-rút Corona chủng mới (COVID-19) vào theo lệnh 

gần đây nhất của Sở Y Tế Quận Hạt Los Angeles, và chỉ thị An Toàn Hơn Tại Gia của Thị Trưởng, 

kể từ ngày 8 tháng 5, một số doanh nghiệp thuộc thành phần không thiết yếu được chọn ra được 

mở lại theo hình thức nhận hàng từ bên ngoài theo hướng dẫn giãn cách người và kiểm soát lây 

nhiễm. Trong số này gồm có các tiệm sách, tiệm bán quần áo, tiệm bán đồ thể thao, tiệm nhạc, tiệm 

đồ chơi, và phòng triển lãm sa-lông xe nào áp dụng theo hướng dẫn.  

Ngoài ra, các công viên ngoài trời và cơ sở giải trí sẽ được phép mở lại miễn là mọi người tuân thủ 

các hướng dẫn giãn cách người và kiểm soát lây nhiễm. Trong số này gồm có các sân gôn (không 

bao gồm cửa hàng dụng cụ hay quán ăn trong đó), các đường đất, các đầu đường đất, và các công 

viên. Để biết thêm thông tin về việc mở lại các sân gôn và đường đất của Sở Công Viên & Giải Trí 

Quận Hạt Los Angeles, xin nhấn vào đây. Xin chú ý: các khu chơi cho trẻ em, nơi ăn dã ngoại, 

sân bóng rổ, và sân quần vợt của công viên sẽ không mở và cấm truy nhập. Tất cả mọi người 

đến các công viên thành phố phải thực hiện giãn cách và mang khẩu trang.  

Dù là chúng ta tiến triển tốt, rất quan trọng cần phải nhớ là dịch COVID-19 vẫn còn hoành hành. 

Các cư dân, chủ doanh nghiệp, và nhân viên phải tuân thủ yêu cầu giãn cách và các kỹ thuật đề 

phòng.  Gồm có: 

• Đeo khẩu trang khi rời nhà 
• Rửa tay ít nhất 20 giây trong ngày 
• Giữ khoảng cách 6 feet với người khác nếu không phải là người sống chung nhà 

Để biết thêm thông tin về giai đoạn mở lại đầu tiên này, xin nhấn vào đây để vào xem trang mạng 

của Quận Hạt Los Angeles.  
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