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Các Quán Bar, Nhà Máy Bia Và Phòng Nếm Rượu Ở Hạt L.A.Buộc Phải Đóng Cửa  

ROSEMEAD, CA – Bắt đầu từ ngày 28 tháng 6 năm 2020, Lệnh Y tế Công cộng Quận hạt Los Angeles 

đã được sửa đổi yêu cầu tất cả các quán bar, nhà máy bia, nhà máy bia tươi tại chỗ, nhà máy rượu vang 

và phòng nếm rượu ở Quận hạt Los Angeles đóng cửa trừ khi họ có bán cho khách ngồi lại ăn. Điều này 

bao gồm các khu vực bar phải đóng cửa trong nhà hàng. Đã có số ca nhiễm mới và trường hợp nhập viện 

gia tăng mạnh. Thời điểm của những sự gia tăng này phù hợp với việc mở lại các lĩnh vực chủ yếu, bao 

gồm các quán bar, là nơi mọi người gỡ khẩu trang ra để uống trong khi có thể là họ giao tiếp với những 

người không cùng trong hộ gia đình họ. Để xem lệnh đã sửa đổi, xin vui lòng bấm vào đây. 

 

Xin lưu ý rằng một số doanh nghiệp và địa điểm có rủi ro cao hơn vẫn đóng cửa. Các cuộc tụ họp 

công cộng và tư nhân với bất kỳ số lượng người nào xảy ra bên ngoài một hộ gia đình hoặc đơn vị sinh 

sống cũng phải tiếp tục bị cấm. Các doanh nghiệp và địa điểm có rủi ro cao hơn bao gồm: 

• Quán rượu và câu lạc bộ đêm; 

• Các quán bar, nhà máy bia, phòng nếm, nhà máy chưng cất thủ công và nhà máy rượu vang có 

giấy phép nhà hàng có rủi ro thấp hợp lệ do Quận hạt Los Angeles cấp; 

• Nhà máy bia tươi, nhà máy chưng cất thủ công và nhà máy rượu vang, với cơ sở dành riêng cho 

việc nếm bia hoặc có khi cả rượu vang, được miễn theo định nghĩa của một cơ sở thực phẩm theo 

Bộ luật An toàn và Sức khỏe California mục 113789 (c) (5), và không có giấy phép y tế để làm và 

cho tiêu dùng tại chỗ; 

• Các địa điểm giải trí công cộng như nhà hát, công viên giải trí hòa nhạc và lễ hội; 

• Các trung tâm giải trí gia đình như sân chơi bowling, trò chơi điện tử và sân golf thu nhỏ, và lồng 

đánh bóng; 

• Bồn tắm nước nóng, phòng xông hơi nước và khô không nằm trong khu dân cư; và 

• Tất cả các sự kiện và các cuộc tụ họp trừ khi Lệnh Y tế cho phép. 

 

Mặc dù chúng ta đang có những tiến triển tốt, nhưng điều quan trọng cần nhớ là đại dịch COVID-19 

vẫn còn hoành hành. Người dân, chủ doanh nghiệp và nhân viên phải tuân thủ các yêu cầu giãn cách và 

kỹ thuật phòng ngừa được nêu ở trên theo lệnh An Toàn Hơn Tại Nhà. Để tìm hiểu thêm về Lộ trình đưa 

đến phục hồi của Quận hạt Los Angeles, vui lòng bấm vào đây. Xin nhớ rằng việc vi phạm hoặc không 

tuân thủ Lệnh của Quận Hạt là một tội hình và có thể bị phạt tiền, phạt tù hoặc cả hai. 
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