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Sửa Đổi Lệnh An Toàn Hơn tại Nhà của Viên Chức Y Tế Tạm Thời Tập Trung để Kiểm 

Soát COVID-19 

ROSEMEAD, CA – Có hiệu lực từ hôm nay, thứ Hai, ngày 21 tháng 12 năm 2020 và cho tới ít 

nhất là ngày 27 tháng 12 năm 2020, Viên chức Y tế Quận Hạt Los Angeles đã đưa ra một lệnh đã 

sửa đổi. Lệnh tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu tất cả cư dân Quận Hạt ở lại nhà mình trừ khi cần thiết 

để tiến hành các hoạt động được cho phép cụ thể trong Lệnh. Lệnh có thể được gia hạn nếu dự 

đoán tổng số giường cấp cứu hồi sức còn lại của Khu vực Nam California ít hơn 15%.  

 

Lệnh tạm thời sửa đổi bao gồm các sửa đổi sau: 

• Tất cả các hoạt động được phép và tất cả các hoạt động được tiến hành bên ngoài nơi cư 

trú với các thành viên của các hộ gia đình khác phải chấm dứt trong thời gian 10g00 tối 

đến 5g00 sáng ngoại trừ có việc thiết yếu. Nơi thờ phượng cho các dịch vụ tín ngưởng hoặc 

theo yêu cầu của pháp luật được cho phép. Tất cả những người tham dự phải luôn đeo khăn 

che mặt hoặc khẩu trang. 

• Phục vụ ăn uống ngoài trời phải tiếp tục đóng không tiếp khách.  

• Dịch vụ chăm sóc cá nhân không bao gồm các cuộc hẹn mát-xa trị liệu được thực hiện dựa 

trên chỉ định của bác sĩ hoặc bác sĩ chỉnh hình.  

• Các doanh nghiệp bán lẻ có rủi ro thấp hơn nhưng không cần thiết phải đóng các hoạt động 

bán lẻ trong nhà trong khoảng thời gian từ 10g00 tối đến 5g00 sáng. Các doanh nghiệp phải 

đáp ứng tất cả các yêu cầu về giao thức giãn cách và tất cả nhân viên phải luôn đeo khăn 

che mặt hoặc khẩu trang đúng cách.  

• Các doanh nghiệp thiết yếu có văn phòng phải tuân thủ các giao thức Y tế Công cộng của 

Quận Hạt đối với chỗ làm có hình thức đặt văn phòng.  

• Các thương xá và trung tâm mua sắm trong nhà phải đóng cửa từ 10g00 tối đến 5g00 sáng. 

Tất cả chỗ ngồi ngoài trời để ăn uống tại các thương xá, các chợ trời và trung tâm mua sắm 

trong nhà phải tiếp tục đóng cửa.  

• Các khu cắm trại, bãi xe RV và các hoạt động ngoài trời liên quan bị nghiêm cấm trừ khi 

được sử dụng cho các biện pháp giảm nhẹ và ngăn chặn COVID-19, các biện pháp điều trị, 

cung cấp chỗ ở cho những người lao động thiết yếu hoặc những người di dời do hỏa hoạn 

hoặc các trường hợp khẩn cấp khác, hoặc cung cấp các giải pháp cư trú, gồm cả các biện 

pháp bảo vệ số người vô gia cư.  

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

 
Chúng tôi coi đại dịch này rất nghiêm trọng và gửi lời cảm thông sâu sắc nhất đến những người có 

cuộc sống bị ảnh hưởng bởi đại dịch này. Người dân, chủ doanh nghiệp và người lao động phải 

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

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

phạt tiền, phạt tù hoặc cả hai. Để tìm hiểu thêm về việc mở cửa trở lại theo giai đoạn của Quận 

Hạt Los Angeles, vui lòng nhấp vào đây. 
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