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Quận hạt Los Angeles Sửa đổi Lệnh Y tế Công cộng 

“Cùng nhau hưởng ứng tại nơi làm việc và trong cộng đồng” 
 
 

ROSEMEAD, CA – Có hiệu lực từ ngày 6 tháng 1 năm 2022, Sở Y tế Công cộng Quận hạt Los Angeles sẽ 
yêu cầu những điều sau đây: 
 
• Khẩu trang phải được đeo mọi lúc khi ở bên trong các Phòng chơi bài. Khách hàng chỉ có thể tháo khẩu 

trang khi chủ động ăn hoặc uống ở các khu vực được chỉ định và không được dùng thức ăn hoặc đồ 
uống trong khi chơi hoặc đánh bài.  

• Càng sớm càng tốt, nhưng không muộn hơn ngày 17 tháng 1 năm 2022, người sử dụng lao động được 
yêu cầu cung cấp khẩu trang cho nhân viên của họ, những người làm việc trong nhà và tiếp xúc gần gũi 
với các công nhân khác hoặc công chúng, và yêu cầu họ đeo khẩu trang y tế, khẩu trang phẫu thuật 
hoặc khẩu trang cấp cao hơn, chẳng hạn như khẩu trang lọc N95 hoặc KN95, mọi lúc trong khi ở trong 
nhà tại nơi làm việc hoặc cơ sở.  

1. Phù hợp với Lệnh ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Nhân viên Y tế Công cộng Tiểu bang, bắt đầu 
từ ngày 15 tháng 1 năm 2022, ngưỡng số tham dự được hạ xuống còn 500 người tham dự cho các sự 
kiện lớn trong nhà và giảm xuống còn 5.000 người tham dự cho các sự kiện lớn ngoài trời.  

1. Nhận ra sự bảo vệ được cung cấp bằng cách đeo khẩu trang trong khi ở trong nhà và trong môi trường 
đông đúc, có một khuyến nghị mạnh mẽ rằng tại các Sự kiện lớn, Địa điểm biểu diễn, rạp chiếu phim 
và Địa điểm giải trí, thực phẩm và đồ uống chỉ được dùng, nếu có thể, trong các khu vực ăn uống được 
chỉ định.  

• Sự kiện lớn, Địa điểm biểu diễn, Rạp chiếu phim và Địa điểm giải trí chịu trách nhiệm truyền thông 
điệp, biển báo và tuân thủ yêu cầu đeo khẩu trang trừ khi khán giả / khách hàng tích cực ăn hoặc uống.  

• Để xem Lệnh cập nhật, vui lòng bấm vào đây. 
 
Chúng tôi rất nghiêm túc xử lý đại dịch này và gửi lời cảm thông sâu sắc nhất đến những người có cuộc sống 
bị ảnh hưởng bởi vi-rút này. Người dân, chủ doanh nghiệp và nhân viên phải tiếp tục tuân thủ các nhiệm vụ 
và kỹ thuật phòng ngừa được nêu trong Lệnh. Như một lời nhắc nhở, việc không tuân thủ các quy định này 
tạo thành mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng và sẽ bị trừng phạt bằng giấy phạt hoặc phạt tiền. Để tìm 
hiểu thêm về các biện pháp COVID-19 của Quận hạt Los Angeles, vui lòng nhấp vào đây. 
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