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Cập Nhật Lệnh Mở Cửa Trở Lại An Toàn Hơn Tại Nơi  Làm Việc Và Trong Cộng Đồng 

Để Kiểm Soát COVID-19 

ROSEMEAD, CA – Effective this Friday, November 20, 2020, the County of Los Angeles 

Department of Public Health (DPH) will tighten the pandemic restrictions as COVID-19 cases 

continue to increase. These restrictions are to protect the health and safety of our residents and 

businesses. The revised Order includes the following revisions: 

ROSEMEAD, CA - Có hiệu lực vào thứ Sáu này, ngày 20 tháng 11 năm 2020, Sở Y Tế Công 

Cộng Quận Hạt Los Angeles (DPH) sẽ thắt chặt các hạn chế liên quan tới đại dịch vì các ca nhiễm 

COVID-19 tiếp tục tăng. Những hạn chế này là để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của cư dân và 

doanh nghiệp của chúng ta. Lệnh được chỉnh sửa bao gồm các sửa đổi sau: 

• Số lượng khách hàng tại các  nhà hàng ngoài trời, nhà máy biavà nhà máy rượu vang sẽ bị 

giới hạn ở mức tối đa 50% sức chứa ngoài  trời. Các nhà hàng, nhà máy  bia và nhà máy 

rượu vang không được mở cửa phục vụ trực tiếp ăn uống và dùng rượu vang ngoài trời 

trong khoảng thời gian từ 10g tối đến 6g sáng nhưng có thể tiếp tục phục vụ đồ ăn để giao 

hàng, khách lái xe ngang và mua đem đi trong thời gian đóng cửa cho ăn uống trực tiếp. 

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

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

• Dịch vụ tại các hoạt động trong nhà cho các cơ sở bán lẻ, văn phòng và chăm sóc cá nhân 

sẽ được giới hạn ở mức 25% sức chứa. Nhân viên và khách hàng phải đeo khẩu trang mọi 

lúc.  

o Các dịch vụ yêu cầu khách hàng hoặc nhân viên tháo khăn che mặt, chẳng hạn như 

chăm sóc da mặt và cạo râu, không được phép. 

o Thực phẩm và đồ uống không được phục vụ tại các cơ sở này cho khách hàng. 

• Các cuộc tụ họp ngoài trời vẫn là các cuộc tụ họp duy nhất được phép, và chỉ được tối đa 

15 người gồm thành viên của không quá ba (3)hộ gia đình. 

• Tất cả các doanh nghiệp thiết yếu phải tuân thủ Phương Thức Giãn Cách (Thực Tế) và tất 

cả các giao thức áp dụng khác cho lĩnh vực kinh doanh của mình.  

• Các chợ thực phẩm bán lẻ phải tuân thủ các Phương Thức mới dành cho các Cửa Hàng 

Tạp Hóa Và Chợ Thực Phẩm Bán Lẻ cho hoạt động kinh doanh của mình.  

• Để xem Lệnh đã chỉnh sửa, vui lòng nhấp vào đây.  

 

Cư 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 "Mở Cửa Trở Lại An Toàn Hơn Tại Nơi Làm Việc Và Trong 

Cộng Đồng Để Kiểm Soát COVID-19". Việc không tuân thủ các quy định này là 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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