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Lệnh An Toàn Hơn tại Gia Cho Phép Các Địa Điểm Nguy Cơ Thấp Mở Lại 

 

ROSEMEAD, CA – Có hiệu lực kể từ 13 tháng 5, Quận Hạt Los Angeles nới thêm Lệnh “An 

Toàn Hơn tại Gia” cho phép những doanh nghiệp nguy cơ thấp, một số cơ sở giải trí tuyển chọn 

và bãi biển được mở lại. Tất cả các doanh nghiệp được phép mở theo lệnh y tế đã sửa đổi phải thực 

thi giãn cách người và tuân thủ các quy chế kiểm soát lây nhiễm. Việc này gồm có rửa tay thường 

xuyên, đeo khẩu trang, và loại bỏ việc sờ tay vào mắt, mũi, và miệng khi tay chưa rửa.  

 

Xin ghi chú là một số doanh nghiệp cụ thể có nguy cơ cao hơn vẫn tiếp tục đóng. Tụ tập công hay 

tư với bất kỳ số người bên ngoài nhà hay đơn vị cư ngụ vẫn bị cấm. Xin nhớ, dịch COVID-19 vẫn 

chưa qua, và những thành phần khác trong Thành Phố sẽ mở lại trong bao lâu hay nhanh chậm sẽ 

tuỳ thuộc vào mức độ lây nhiễm. Trong khi chúng ta dần dần tiến tới trên con đường hồi phục, rất 

quan trọng cần ghi chú là cách bảo vệ tốt nhất chống lại COVID-19 là tiếp tục ở nhà bất cứ lúc 

nào có thể và hạn chế những lần ra đường không cần thiết.  

Chúng tôi hiểu là các cư dân và doanh nhân có những thắc mắc về vấn đề làm cách nào tiếp tục 

giao dịch với chính quyền Thành Phố, khi có động thái này. Để xem qua các dịch vụ của chính 

quyền Thành Phố trong thời kỳ chống dịch, xin nhấn vào đây.  

Để đọc được Lệnh của Sở Y Tế Quận Hạt Los Angeles, xin nhấn vào đây.  
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