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Rosemead Tiến Vào Giai Đoạn Hai của Tiến Trình Kiên Trì California
ROSEMEAD, CA - Thành Phố Rosemead đang mở lại Tòa Thị Chính tiếp công chúng trong các dịch vụ chỉ dành cho các hoạt
động thiết yếu. Điều này được đưa ra để đáp lại lệnh An Toàn Hơn Tại Gia được sửa đổi do Quận Hạt Los Angeles ban hành
vào ngày 13 tháng 5 năm 2020. Các dịch vụ bao gồm giấy phép xây dựng, kiểm tra và dịch vụ lập kế hoạch liên quan. Tòa Thị
Chính sẽ mở cửa vào Thứ Hai, ngày 1 tháng 6 năm 2020, từ 7:00 sáng đến 12:00 trưa. cho vào không hẹn và từ 5:00
chiều đến 6:00 chiều dành cho những ai có hẹn. Trong nỗ lực bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của công chúng và nhân viên
khi tiến hành công chuyện Thành phố trong môi trường công cộng, vui lòng thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau theo
khuyến nghị của Quận Hạt Los Angeles và Lệnh Y tế Công cộng Tiểu bang:
• Phải đeo khẩu trang, nếu bạn không có, bạn sẽ được nhận một cái;
• Phải thực hành đứng cách giãn bằng cách sử dụng các dấu dán dưới sàn làm hướng dẫn;
• Phải đeo găng tay, rửa tay hoặc vệ sinh sau khi chạm vào chỗ chung; và
• Bạn sẽ phải chịu kiểm tra nhiệt độ khi vào các cơ sở của Thành phố.
Vào ngày 26 tháng 5 năm 2020, Sở Y tế Công Cộng Quận Hạt Los Angeles đã công bố Lệnh sửa đổi, cho phép khôi phục các
mục vụ tôn giáo, mua sắm tại cửa hàng tại các cửa hàng bán lẻ rủi ro thấp, rạp phim lái xe vào và các hoạt động giải trí khác.
Sau đây là những điểm nổi bật trong Lệnh hôm nay, do Sở Y tế Công Cộng (DPH) của LA ban hành, trong đó nhấn mạnh các
yêu cầu giữ khoảng cách, dùng khẩu trang vải và các giao thức an toàn khác phải được tuân thủ:
•
•
•
•
•

Các Tổ Chức Tôn Giáo: Các tổ chức tôn giáo có thể tiếp tục các mục vụ, với số lượng giáo dân giới hạn dưới 25% sức
chứa của tòa nhà, hoặc tối đa 100 người, tùy theo mức nào thấp hơn.
Trung Tâm Mua Sắm Bán Lẻ Trong Nhà & Ngoài Trời: Tất cả các trung tâm mua sắm bán lẻ trong nhà và ngoài
trời hiện có thể mở cửa kinh doanh với 50% công suất.
Chợ Trời, Chợ Trao Đổi & Lái Xe Vào: Tất cả các chợ trời, chợ trao đổi và các rạp chiếu phim lái xe vào cũng có thể
tái tục hoạt động.
Bể bơi, bồn tắm nước nóng và phòng xông hơi: Bể bơi, bồn nước nóng và phòng xông hơi ở trong một khu dân cư đa
hộ hoặc một phần của hiệp hội chủ nhà cũng có thể mở
Biểu tình công khai: Các cá nhân có trực tiếp thể tham gia vào một cuộc biểu tình miễn là sự tham dự được giới hạn ở
25% sức chứa tối đa của khu vực, hoặc tối đa 100 người tham dự, tùy theo mức nào thấp hơn

Cư dân của quận hạt có thể tham gia vào tất cả các hoạt động được phép khi thực hành cách giãn và đeo khẩu trang vải khi tiếp
xúc với người khác. Chúng tôi vẫn khuyến khích ở nhà, càng nhiều càng tốt theo thiết thực và hạn chế tiếp xúc gần gũi với
những người khác ngoài gia đình (cả trong nhà và ngoài trời).
Các cuộc tụ họp đông người không cùng hộ vẫn bị cấm, ngoại trừ các mục vụ tôn giáo và các cuộc biểu tình trực tiếp.
Để biết thêm thông tin về những gì được mở trên khắp Quận Hạt Los Angeles, xin vui lòng bấm vào đây. Xin nhớ rằng việc vi
phạm hoặc không tuân thủ Lệnh của Quận Hạt là một tội hình bị phạt phạt tiền, tù hoặc cả hai.
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