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Một Số Các Doanh Nghiệp Không Thiết Yếu Chọn Được Mở Lại Với Các Biện Pháp 

Phòng Ngừa 

ROSEMEAD, CA – Có hiệu lực từ ngày 19 tháng 6 năm 2020, các địa điểm và doanh nghiệp được chọn 

có thể mở cửa với các giới hạn về sức chứa, yêu cầu duy trì khoảng cách và hướng dẫn kiểm soát lây 

nhiễm. Tất cả các doanh nghiệp được phép mở phải chuẩn bị, thực hiện và đăng kế hoạch tuân thủ các 

nguyên tắc kiểm soát lây nhiễm tại các địa điểm Quận Hạt nêu ra. Các địa điểm và doanh nghiệp được 

chọn cho phép mở lại theo ba loại sau bao gồm: 

• Phòng đánh bài, cơ sở cá cược vệ tinh, và cơ sở cá đua trực tuyến. Trước khi mở lại, ban quản 

lý phải triển khai và đăng Phương Thức Mở Cửa Lại Của Bộ Y Tế Công Cộng Quận Hạt Los 

Angeles dành cho các doanh nghiệp này, đính kèm Lệnh có tên Phụ lục Q. 

• Các cơ sở chăm sóc cá nhân bao gồm các tiệm làm móng, tiệm thuộc da, chuyên gia thẩm mỹ, 

chăm sóc da và dịch vụ thẩm mỹ; chạy điện, các chuyên gia nghệ thuật cơ thể, tiệm xăm, và các 

cửa hàng xỏ da; và liệu pháp massage (trong các môi trường không thuộc y tế). Số người được 

nhận vào các cơ sở này được giới hạn ở mức 50% tổng sức chứa tối đa được quy định cho tòa nhà 

hoặc phòng. Trước khi mở cửa trở lại, ban quản lý phải thực hiện và đăng tải Phương Thức Mở 

Cửa Lại Của Bộ Y Tế Công Cộng Quận Hạt Los Angeles dành cho các doanh nghiệp này, đính 

kèm Lệnh có tên Phụ lục R. 

• Quán bar, nhà máy rượu và phòng thử rượu. Trước khi mở cửa trở lại, ban quản lý phải thực 

hiện và đăng tải Phương Thức Mở Cửa Lại Của Bộ Y Tế Công Cộng Quận Hạt Los Angeles dành 

cho các doanh nghiệp này, đính kèm Lệnh có tên Phụ lục S. 

• Xin lưu ý rằng các doanh nghiệp và địa điểm cụ thể có rủi ro cao hơn vẫn đóng cửa. Các cuộc 

tụ họp công cộng và tư nhân với bất kỳ số lượng người nào xảy ra bên ngoài một hộ gia đình hoặc 

đơn vị sinh sống cũng đều tiếp tục bị cấm. Các doanh nghiệp và địa điểm có rủi ro cao hơn bao 

gồm: 

• Phòng nghỉ và câu lạc bộ đêm, 

• Các địa điểm giải trí công cộng như nhà hát, địa điểm tổ chức nhạc hội. công viên giải trí, và các 

lễ hội, 

• Các trung tâm giải trí gia đình như sân chơi bowling, trò điện tử và sân gôn thu nhỏ, và lồng đánh 

bóng, 

• Bồn tắm nước nóng, phòng xông hơi nước và khô không nằm trong khu dân cư, và 

• Tất cả các sự kiện và các cuộc tụ họp trừ khi được Lệnh của Bộ Y tế cho phép. 

 

Mặc dù chúng ta đang có những tiến triển tốt, nhưng điều quan trọng cần nhớ là đại dịch COVID-19 

vẫn còn hoành hành. Người dân, chủ doanh nghiệp và nhân viên phải tuân thủ các yêu cầu về giữ khoảng 

cách và kỹ thuật phòng chống được nêu ở trên theo lệnh An Toàn Hơn Tại Nhà. Để tìm hiểu thêm về việc 

mở lại theo giai đoạn của Quận Hạt Los Angeles, bấm vào đây. Xin nhớ rằng việc vi phạm hoặc không 

tuân thủ Lệnh của Quận Hạt là một tội hình và bị trừng phạt bằng tiền, phạt tù hoặc cả hai. 
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