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Lệnh Y tế Công cộng Sửa đổi của Quận hạt Los Angeles  

"Cùng nhau hưởng ứng tại nơi làm việc và trong cộng đồng" 
 

ROSEMEAD, CA – Có hiệu lực từ ngày 7 tháng 10 năm 2021, lúc 11:59 tối .m., Sở Y tế Công cộng Quận hạt Los 

Angeles sẽ yêu cầu những điều sau đây: 

 

• Các quán bar, nhà máy bia, nhà máy rượu vang và nhà máy chưng cất phải yêu cầu khách hàng từ 12 tuổi trở lên trình 

bằng chứng về tình trạng tiêm chủng COVID-19 kèm theo căn cước có ảnh mới được vào. Từ ngày7 tháng 10 đến 

ngày 3 tháng 11, tất cả khách hàng phải trình bằng chứng họ đã được chích ít nhất một liều vắc-xin COVID-19 mới 

được vào dùng dịch vụ trong nhà. Và, bắt đầu từ ngày 4 tháng 11, tất cả khách hàng từ 12  tuổi trở lên phải cung cấp 

bằng chứng về việc tiêm chủng đầy đủ chống lại COVID-19 mới được vào cơ sở có dịch vụ trong nhà. Trẻ em dưới 

hai tuổi được miễn. Ngoài ra, trước ngày 4 tháng 11, tất cả nhân viên làm việc tại cơ sở phải cung cấp cho chủ lao 

động của họ bằng chứng tiêm chủng đầy đủ chống lại COVID-19. Kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính không hội 

đủ điều kiện thay thế cho việc cung cấp bằng chứng về tiêm chủng COVID-19. 

• Các câu lạc bộ đêm và phòng giải trí chỉ mở cửa cho những người từ 18 tuổi trở lên phải yêu cầu khách hàng và nhân 

viên làm việc tại cơ sở cung cấp bằng chứng về tình trạng tiêm chủng COVID-19 kèm căn cước có ảnh để được vào. 

Từ ngày 7 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11, khách hàng phải trình bằng chứng họ đã được chích ít nhất một liều vắc-xin 

COVID-19 để được vào dùng các dịch vụ trong nhà tại câu lạc bộ đêm hoặc phòng giải trí. Và, bắt đầu từ ngày 4 

tháng 1, tất cả khách hàng phải trình bằng chứng đã được tiêm chủng đầy đủ chống lại COVID-19 để vào một cơ sở 

có dịch vụ trong nhà. Ngoài ra, trước ngày 4 tháng 11, tất cả nhân viên làm việc tại cơ sở phải cung cấp cho chủ lao 

động của họ bằng chứng đã tiêm chủng đầy đủ chống lại COVID-19. Kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính không 

hội đủ điều kiện thay thế cho việc cung cấp bằng chứng về tiêm chủng COVID-19.  

• Tất cả những người tham dự Sự kiện Mega ngoài trời, từ 12 tuổi trở lên, liên quan đến 10.000 người trở lên, trước khi 

vào cửa, phải xuất trình bằng chứng đã được tiêm chủng đầy đủ chống lại COVID-19 hoặc kết quả xét nghiệm 

COVID-19 (chẩn đoán) âm tính trước khi vào cửa. Tự xác nhận không phải là một phương pháp được phép để xác 

minh vắc-xin hoặc kết quả xét nghiệm.  

• Tất cả các nhà tổ chức Sự kiện Mega ngoài trời phải đưa ra thông tin về các nhiệm vụ trong tất cả các thông tin liên 

lạc, bao gồm cả hệ thống đặt chỗ và bán vé, để đảm bảo khách biết về Lệnh của Trưởng ban Y tế Quận hạt. 

• Đối với tất cả các địa điểm, người tham dự phải luôn đeo khẩu trang, trừ khi thật sự đang ăn hoặc uống.   

• Để xem hướng dẫn xác minh bằng chứng tiêm chủng COVID-19, vui lòng nhấp vào đây.  

• Để xem hướng dẫn xác minh bằng chứng xét nghiệm COVID-19 âm tính, vui lòng nhấp vào đây.  

• Để xem Lệnh cập nhật, vui lòng bấm vào đây. 

 

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2021, các nhà tổ chức sự kiện Mega ngoài trời phải kiểm tra chéo bằng chứng tiêm chủng 

đầy đủ hoặc xét nghiệm virus COVID-19 âm tính bằng căn cước có ảnh đối với tất cả những người tham dự từ 18 tuổi trở 

lên. Ngoài ra, các nhà tổ chức sẽ cung cấp khẩu trang cho tất cả người tham dự.  

  

Hơn nữa, tất cả những người tham dự các sự kiện Mega trong nhà bao gồm đến 1.000 người trở lên trước khi vào cửa phải 

xuất trình bằng chứng đã tiêm chủng đầy đủ chống lại COVID-19 hoặc kết quả xét nghiệm trước khi vào cửa (chẩn đoán). 

Tự chứng thực không còn được cho phép như một phương pháp để xác minh tình trạng của người tham dự là đã được tiêm 

chủng đầy đủ hoặc là bằng chứng về kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính.  

 

Chúng tôi rất nghiêm túc đối với đại dịch này và gửi lời bày tỏ cảm thông sâu sắc nhất đến những người có cuộc sống bị 

ảnh hưởng bởi vi-rút này. Người dân, chủ doanh nghiệp và nhân viên phải tiếp tục tuân thủ các nhiệm vụ và kỹ thuật 

phòng ngừa được nêu trong Lệnh. Xin một lời nhắc nhở, việc không tuân thủ các quy định này tạo thành mối đe dọa đối 

với sức khỏe cộng đồng và bị nhận giấy phạt hoặc phạt tiền. Để tìm hiểu thêm về các biện pháp COVID-19 của Quận hạt 

Los Angeles, vui lòng nhấp vào  đây. 
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