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Lệnh Y Tế Công Cộng Quận Hạt Los Angeles Đã Được Sửa Đổi  

ROSEMEAD, CA –Có hiệu lực từ hôm qua, thứ Hai, ngày 25 tháng 1 năm 2021, Sở Y tế Công 

cộng Quận Hạt Los Angeles đã sửa đổi Lệnh An toàn hơn trong công việc và trong Cộng đồng để 

kiểm soát COVID-19 để phù hợp cho sự suy giảm gần đây về các trường hợp COVID-19, nhập 

viện và tỷ lệ xét nghiệm âm tính trong Quận Hạt. Lệnh này sẽ được sửa đổi trong tương lai để phản 

ánh Các Lệnh Hành Pháp Tiểu Bang và Lệnh Của Viên Chức Y Tế Công Cộng Tiểu Bang. Xin 

lưu ý rằng Lệnh này không thay thế bất kỳ giới hạn hơn nghiêm ngặt nào được áp dụng bởi một 

thực thể công cộng địa phương trong Khu vực Tài phán Y tế Công cộng Quận Hạt Los Angeles.  

Lệnh sửa đổi bao gồm các sửa đổi sau: 

• Chỉ tối đa ba hộ gia đình được phép tụ tập ngoài trời (tối đa 15 người) mà thôi. Giữ cho số 

người tham dự nhỏ, và phải duy trì cùng những người trong các hộ gia đình này theo thời 

gian. Giữ cho các cuộc tụ họp ngắn thời gian, và tất cả mọi người phải tuân theo các hướng 

dẫn giãn cách bắt buộc.  

• Số lượng khách hàng  tại các phòng bài ngoài trời, sân golf mini, lồng đánh bóng và nơi 

đua xe go-cart sẽ bị giới hạn ở sức chứq ngoài trời tối đa là 50%. 

• Services at indoor operations for retail, office, and personal care establishments will be 

limited to 25% capacity. Face coverings are to be worn at all times by staff and customers. 

Các dịch vụ tại các hoạt động trong nhà cho các cơ sở bán lẻ, văn phòng và chăm sóc cá 

nhân sẽ bị giới hạn ở 25% sức chứa. Nhân viên và khách hàng phải mang khẩu trang mọi 

lúc. 

o Những dịch vụ đòi hỏi khách hàng hay nhân viên phải tháo gỡ khẩu trang, thí dụ 

như làm mặt hay cạo râu, không được cho phép. 

o Thức ăn và thức uống sẽ không được mang ra cho khách hàng dùng tại chỗ. 

• Các nơi thờ phượng nên sinh hoạt ngoài trời hay có dịch vụ tín ngưỡng từ xa và các dịch 

vụ khác cho người tham dự.  

• Các sân chơi trẻ em và thiết bị tập luyện cơ thể ngoài trở được mở.  

• Các trung tâm giải trí gia đình giới hạn 50% sức chứa ngoài trời.  

• Bảo tàng viện, sở thú, và triển lãm bể cá giới hạn 50% sức chứa ngoài trời.  

• Các cơ sở tập luyện thể hình chỉ được mở phần hoạt động ngoài trời.  

• Khách sạn và nhà nghỉ chỉ được phép dành cho khách du lịch và cá nhân.  
Những giới hạn sau đây vẫn giữ nguyên hiệu lực cho đến Thứ Sáu, 29 Tháng 1, 2021: 

• Nhà hàng, nhà máy rượu, và nhà máy bia được mở để khách ghé lấy, giao hàng, và lấy đem 

đi mà thôi. 

• Những doanh nghiệp không cấp thiết đóng cửa từ 10g tối đến 5g sáng. 

• Để xem chi tiết của Lệnh đã sửa đổi, vui lòng nhấp vào đây. 

•  

Chúng tôi rất nghiêm túc đối phó với đại dịch này và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến những 

người có cuộc sống bị ảnh hưởng bởi đại dịch này. Người dân, chủ doanh nghiệp và nhân viên 

phải tiếp tục tuân thủ các yêu cầu giãn cách và kỹ thuật phòng ngừa được nêu trong Lệnh. Việc 

không tuân thủ các quy định này trở thành mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng và là một tội 

hình có thể bị trừng phạt bằng giấy phạt, hình phạt dân sự, lệnh cấm, phạt tiền hoặc tù. Để tìm hiểu 

thêm về việc mở cửa lại theo từng giai đoạn của Quận Hạt Los Angeles, vui lòng nhấp vào đây.  
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