
Tóm tắt Lệnh “Ở Yên Tại Nhà” mới  
bắt đầu hiệu lực ngày 4 tháng 5 năm 2020 
 
 
 
Lệnh mới được cập nhật tiếp tục hạn chế hầu hết các hoạt động, ngoại trừ các hoạt động có chức năng 
và nhu cầu thiết yếu. Nhưng vì kết quả khả quan mà tất cả chúng ta đã cùng nhau đạt được để làm 
chậm sự lây lan của dịch bệnh và hạn chế được số ca nhập viện, Lệnh mới đã nới lỏng và cho phép 
thêm một số doanh nghiệp và hoạt động thiết yếu được vận hành trở lại, đồng thời cũng cho phép một 
số doanh nghiệp ngoài trời có ít rủi ro được hoạt động trở lại, và  một số sinh hoạt ngoài trời cũng 
được cho phép thực hiện mặc dù chúng không phải là một hoạt động thiết yếu. Lệnh mới cũng giới 
thiệu một khuôn khổ để hướng dẫn các quyết định của Giám đốc Y tế về việc nới lỏng các hạn chế hơn 
nữa, tập trung vào tiến trình đạt được trong việc giải quyết dịch bệnh COVID-19 và bảo đảm rằng các 
nguồn lực y tế luôn được chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng.  
 
Lệnh mới này thay thế cho Lệnh "Ở Yên Tại Nhà" được ban hành vào ngày 31 tháng 3 năm 2020. Chúng 
tôi gọi Lệnh ban hành vào ngày 31 tháng 3 là "Lệnh cũ" và Lệnh ban hành vào ngày 29 tháng 4 là "Lệnh 
mới" hoặc "Lệnh". 
 

Lệnh mới này có những thay đổi gì? 
 
Lệnh mới này sẽ có hiệu lực vào 11 giờ 59 phút tối Chủ nhật ngày 3 tháng 5 năm 2020, và sẽ có hiệu lực 
cho đến 11 giờ 59 phút tối Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2020, trừ khi Giám đốc Y tế sửa đổi hoặc gia 
hạn. 
 
Hầu hết các hạn chế của Lệnh cũ vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, Lệnh “mới” đưa ra một số thay đổi 
quan trọng, được nêu dưới đây: 
 
Doanh nghiệp thiết yếu: 
 

• Theo Lệnh mới, tất cả các dự án xây dựng có thể tiếp tục, miễn là chúng tuân theo các Giao thức 
An toàn của Dự án Xây dựng được ban hành trong Lệnh. (Các giao thức này mới được đề ra để 
thay thế Nguyên tắc An toàn về COVID-19 tại Công trường trong Lệnh cũ). 

 
• Giao dịch bất động sản thương mại cũng như nhà ở được tiếp tục hoạt động bình thường trở lại, 

nhưng vẫn có những hạn chế về các cuộc xem nhà và các cuộc hẹn trực tiếp. 
 

• Theo Lệnh mới, các nhà trẻ, trại hè, trường học và các chương trình giáo dục và giải trí khác có thể  
trở lại hoạt động để chăm sóc và trông nom trẻ em, để tất cả những người đang làm việc trong 
các doanh nghiệp thiết yếu, hoặc doanh nghiệp ngoài trời, hoặc thực hiện các hoạt động cơ bản 
tối thiểu có được dịch vụ giữ trẻ. Tất cả các hoạt động này phải tuân theo các hạn chế được chỉ 
định trong Lệnh, bao gồm cả việc chăm sóc cùng một nhóm trẻ em gồm 12 trẻ trở xuống. Mục 
này cũng phải tuân theo Lệnh Ở Yên Tại Nhà của Tiểu bang, nhưng Giám đốc Y tế sẽ đánh giá liệu 
có nên phối hợp với Tiểu bang để giảm bớt các hạn chế cho nhà trẻ hay không, khi sự lây lan của 
COVID-19 được quản chế tốt.  
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Doanh nghiệp Ngoài trời: 
 

• Các Doanh nghiệp Ngoài trời (như được định nghĩa trong Lệnh và được mô tả bên dưới) sẽ được 
phép vận hành, và mọi người được phép đến các nơi này để làm việc hoặc mua hàng hóa, dịch vụ 
hoặc vật tư. 
 

• Các Doanh nghiệp Ngoài trời là những doanh nghiệp thường hoạt động chủ yếu ở ngoài trời 
trước khi có Lệnh Ở Yên Tại Nhà và là nơi có thể duy trì khoảng cách ít nhất sáu feet (2 mét) giữa 
tất cả mọi người. Chúng bao gồm các doanh nghiệp bán lẻ ngoài trời như vườn ươm cây, người 
cung cấp dịch vụ ngoài trời như người làm vườn và hoạt động nông nghiệp. 

 
Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội cho các Doanh nghiệp: 
 

• Tất cả các cơ sở doanh nghiệp hoạt động trong Quận Hạt, bao gồm các doanh nghiệp thực hiện 
các hoạt động cơ bản tối thiểu, phải tuân thủ quy định thiết lập Giao thức giữ Khoảng cách Xã 
hội. (Lưu ý: thay vào giao thức này, các hoạt động xây dựng phải tuân thủ Giao thức An toàn của 
Dự án Xây dựng.) 
 

• Trong Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội, các doanh nghiệp phải bảo đảm rằng nhân viên và 
khách hàng đeo khăn che mặt khi vào cơ sở của họ (ngoại trừ những khách hàng không được 
khuyên đeo khăn che mặt, như trẻ nhỏ). 
 

• Tất cả các Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội hiện tại phải được cập nhật để phản ánh các quy 
định mới. 
 

• Chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp chưa được phép hoạt động trở lại trong thời gian này, 
nên tập trung vào việc lên kế hoạch hiệu quả để thi hành các biện pháp giữ khoảng cách xã hội và 
các biện pháp liên quan trong cơ sở của họ, để họ sẵn sàng mở cửa lại một cách an toàn khi được 
phép. 
 

Hoạt động và Chuyến đi Thiết yếu: 
• Tất cả các việc chuyển nhà có thể được tiến hành.   

  
Giải trí: 
 

• Lệnh mới cho phép sử dụng các phương tiện giải trí dùng chung ngoài trời; tuy nhiên, không 
khuyến khích mọi người tụ tập hoặc sử dụng các thiết bị dùng chung hay bị chạm vào. Tuy nhiên, 
mọi người phải tuân theo bất kỳ hạn chế nào mà chính quyền tiểu bang hoặc địa phương áp đặt. 
Ví dụ, ngay bây giờ, Lệnh Ở Yên Tại Nhà của Tiểu bang cấm các sân golf hoạt động. 

 
Các Chỉ số COVID-19 
 

• Giám đốc Y tế sẽ cân nhắc việc giảm bớt hoặc gia tăng các hạn chế dựa trên thành quả chúng ta 
cùng nhau đạt được về một vài chỉ số chính yếu được mô tả trong Lệnh mới và được gọi là các 
Chỉ số COVID-19. 


