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Xin đọc Chỉ thị này cẩn thận.  Việc vi phạm hay không tuân thủ Chỉ thị này là hành vi sai 
trái có thể bị phạt tiền, phạt tù, hay cả hai.  (Bộ luật Sức khỏe và An toàn của California § 
120295, et seq.; Bộ luật Hình sự của California §§ 69, 148(a)(1); và Bộ luật Hành chính của 
San Francisco § 7.17(b)) 

 
Tóm tắt:  Ai cũng biết rõ rằng vi rút gây bệnh Corona mới 2019 (“COVID-19”) rất dễ lây 
lan, đặc biệt giữa các nhóm, và rằng căn bệnh có thể đặc biệt trầm trọng.  Nó có thể 
khiến phải điều trị dài ngày trong bệnh viện, và trong một vài trường hợp gây ra những 
hậu quả lâu dài cho sức khỏe, thậm chí tử vong.  Nó có thể tác động không chỉ đến 
những nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao mà còn những người khác nữa, bất kể tuổi tác. 
Đây là một đại dịch toàn cầu gây ra những hủy hoại khôn lường về mặt xã hội và kinh 
tế.  Nhằm giảm thiểu những hủy hoại của đại dịch, vào ngày 16 tháng Ba 2020, Thành 
phố và Quận hạt San Francisco, cùng với một nhóm năm quận hạt khác tại khu vực 
Vịnh và Thành phố Berkeley, đã ra các chỉ thị song song của viên chức y tế thực hiện 
các giới hạn ở yên tại chỗ trong toàn khu vực Vịnh, yêu cầu mọi người ở nhà an toàn trừ 
khi có các nhu cầu cần thiết.  Những khu vực pháp lý khác tại  khu vực Vịnh và sau 



  
cùng là toàn Tiểu Bang đã chung tay thực hiện các chỉ thị ở yên an toàn  tại nhà.  Có vẻ 
như nỗ lực chung của chúng ta đã bắt đầu có kết quả khả quan.  Tuy nhiên tỉ lệ lây 
nhiễm vẫn chưa dừng lại và còn cần phải làm nhiều hơn nữa để làm chậm tỉ lệ này lại. 
Căn bệnh này vẫn chưa có cách điều trị hữu hiệu, dù khả năng xét nghiệm đã cải thiện 
nhưng vẫn còn hạn chế, và hệ thống y tế của San Francisco đang trong tình trạng nguy 
kịch liên tục bị quá tải.  Vì những lý do này, San Francisco bắt buộc phải gia hạn thời 
gian chỉ thị ở yên tại nhà lẫn giới hạn thêm các hoạt động thiết yếu và tăng những yêu 
cầu về hạn chế giao tiếp.  

 
Chỉ thị mới này thay thế cho chỉ thị ở yên tại chỗ trước đó ngày 17 tháng Ba 2020.  Bắt 
đầu từ nửa đêm ngày 31 tháng Ba 2020, tất cả mọi người và doanh nghiệp tại San 
Francisco phải nghiêm túc tuân theo Chỉ thị mới này.  Chỉ thị mới này gia hạn và siết 
chặt những giới hạn phải ở yên an toàn tại nhà cho 26 ngày tiếp theo đến ngày 3 tháng 
Năm 2020.  Nhưng Viên chức Y tế sẽ tiếp tục theo dõi sự tiến triển của bệnh dịch và có 
thể thay đổi ngày đó.  

 
Nhìn chung, theo Chỉ thị này, việc tụ tập các cá nhân ngoài thành viên trong gia đình hay 
người sống chung nhà vẫn bị ngăn cấm, trừ khi có những hoạt động hay việc đi lại cần 
thiết, hay làm việc tại các doanh nghiệp thiết yếu và các cơ sở chính quyền.  Các quán 
bar, câu lạc bộ đêm, rạp hát và rạp chiếu phim cũng như các địa điểm giải trí khác phải 
đóng cửa không tụ tập.  Nhà hàng, quán cà phê, và các cơ sở khác phục vụ thức ăn – bất 
kể chứa được bao nhiêu khách —phải đóng cửa trừ khi bán cho người mua đem đi và 
giao hàng tại nhà.  Tất cả phòng tập gym và thể dục phải đóng cửa.  Tất cả tiệm làm tóc 
và làm móng phải đóng cửa.  Những cơ sở bán thức ăn và chăm sóc y tế được phép mở 
cửa theo Chỉ thị này và những Chỉ thị khác của Viên chức Y tế.  Người vô gia cư tiếp tục 
được miễn trừ thực hiện chỉ thị ở yên tại chỗ, nhưng các cơ quan chính phủ phải nhanh 
chóng thực hiện các bước cần thiết để  cung cấp chỗ ở cho những người này. 

 
Chỉ thị này thực hiện một loạt sửa đổi đáng kể so với chỉ thị trước đó, bao gồm năm 
nhóm thay đổi này.  (1) Khi rời nhà như Chỉ thị cho phép, trong hầu hết các trường hợp 
người dân được lệnh phải tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu Hạn Chế Giao Tiếp được chỉ 
định khi tiếp xúc với người khác ngoài người trong gia đình mình.  (2) Giới hạn thêm 
các hoạt động giải trí ngoài trời và các cơ sở hạ tầng giải trí phải đóng cửa.  Người  dân 
không thể tham gia các hoạt động ngoài trời có sử dụng chung dụng cụ như đĩa bay 
nhựa, đá banh, hay bóng rổ, với bất kì ai ngoài người thân trong gia đình hay người ở 
chung nhà, và các khu vực có để dụng cụ và thiết bị dùng chung như sân chơi trẻ em, 
khu cắm trại, công viên cho chó, sân gôn, sân quần vợt, và hồ bơi phải đóng cửa.  Để 
ngăn cản tụ tập, San Francisco có thể thi hành thêm các giới hạn về việc sử dụng công 
viên và bãi biển, bao gồm khả năng đóng cửa.  (3) Nêu rõ và giới hạn thêm những doanh 
nghiệp nào trong nhóm Doanh nghiệp Thiết yếu.  Những doanh nghiệp thiết yếu phải tối 
đa hóa làm việc tại nhà cho nhân viên của mình và nói chung phải giảm thiểu các hoạt 
động không cần thiết.  Những doanh nghiệp bán thực phẩm, tạp hóa, hay sản phẩm làm 
sạch cùng với những sản phẩm không thiết yếu khác có thể tiếp tục hoạt động chỉ khi sản 
phẩm thiết yếu chiếm đa số trong lượng hàng kinh doanh.  Có một yêu cầu mới rằng mỗi 
Doanh nghiệp Thiết yếu như ngân hàng, cửa hàng tạp hóa, hiệu thuốc, hay nhà hàng mở 
bán cho người mang đi hay giao hàng tận nhà phải điền, niêm yết  công khai, và thực 



  
hiện một quy trình bằng văn bản ở dạng bản biểu đính kèm Chỉ thị, điều chỉnh riêng cho 
doanh nghiệp đó, để bảo vệ khách hàng và nhân viên qua các yêu cầu chỉ định về hạn 
chế giao tiếp.  Và Những doanh nghiệp cung cấp sản phẩm cần thiết cho người làm việc 
tại nhà không còn là Doanh nghiệp Thiết yếu theo Chỉ thị này và phải đóng các cửa hàng 
dành cho dân chúng tại San Francisco.  (4) Ngoài việc tiếp tục hối thúc các cơ quan 
chính phủ cung cấp chỗ ở cho người vô gia cư, Chỉ thị cũng hối thúc các cơ quan chính 
phủ và những tổ chức cung cấp dịch vụ khác thực hiện các bước để bảo vệ nhóm người 
này, bao gồm yêu cầu hạn chế giao tiếp tại các nơi ở và những cơ sở hạ tầng khác, cung 
cấp phương tiện vệ sinh rửa tay cho các cá nhân chưa có nhà ở và đảm bảo khoảng cách 
12 feet x 12 feet giữa các lều trong khu lều trại.  (5) Chỉ thị đưa ra rằng chỉ có một số 
loại hình công trình xây dựng nhất định được phép tiếp tục, trong đó có các dự án chăm 
sóc sức khỏe trực tiếp  liên quan tới việc giải quyết đại dịch COVID-19, nhà cửa, và các 
dự án sử dụng hỗn hợp mà có ít nhất 10% là nhà ở giá rẻ, các dự án đem lại dịch vụ cho 
nhóm người yếu thế, các dự án cần thiết để duy trì sự an toàn, vệ sinh, và chỗ ở cho cư 
dân và các tòa nhà thương mại, cũng như các công trình cần để đảm bảo an toàn cho 
công trình đang tồn tại mà phải đóng cửa. Viên chức Y tế có thể đưa ra chỉ dẫn yêu cầu 
các kế hoạch cụ thể về an toàn cho sức khỏe tại công trình xây dựng đó.  Chỉ thị cũng 
cho phép San Francisco giới hạn các công trình xây dựng công cộng trong phạm vi 
những dự án công trình thiết yếu được quyết định bởi Quản lý Thành phố dưới sự tư vấn 
của Viên chức Y tế. Tất cả các công trình xây dựng khác đều bị cấm. 
 
Chỉ thị này giải thích rõ tác động của chỉ thị địa phương trong tương quan với chỉ thị toàn 
tiểu bang về việc ở yên tại nhà.  Và Chỉ thị này bao gồm một loạt các nội dung giải thích 
quan trọng cũng như các giới hạn khác về phạm vi hoạt động cho phép , tất cả như trình 
bày dưới đây. Viên chức Y tế có thể điều chỉnh Chỉ thị này khi tình hình có tiến triển, và 
các cơ sở phải luôn cập nhật thông tin qua việc truy cập vào trang web của Quản lý 
Thành phố thường xuyên ( www.sfgsa.org). 
 
Ngoài việc gia hạn và thay thế Chỉ thị Số C19-07 (lệnh ở yên tại chỗ), ban hành ngày 16 
tháng Ba 2020, Chỉ thị này cũng gia hạn các Chỉ thị Số C19-01b (cấm khách đến thăm 
tại Bệnh viện Laguna Honda và Trung tâm Phục Hồi và Đơn vị 4A tại Bệnh viện Đa 
khoa Zuckerberg SanFrancisco), Số C19-03 (cấm khách đến thăm các khu dân cư nhất 
định), Số C19-04 (áp dụng các tiêu chuẩn vệ sinh cho các khách sạn cư trú), Số C19-06 
(cấm khách đến thăm các bệnh viện đa khoa chăm sóc cấp tính và các bệnh viện tâm 
thần cấp tính), Số C19-08 (cấm hầu hết các cuộc hẹn thường nhật và phẫu thuật không 
cấp thiết và khuyến khích việc phát đơn thuốc và các sản phẩm từ cần sa), Số C19-09 
(cấm khách đến thăm các cơ sở hạ tầng chăm sóc cư dân lớn tuổi, khu dân cư cho người 
lớn, và khu dân cư cho người bệnh kinh niên), Số C19-10 (yêu cầu báo cáo từ các phòng 
thí nghiệm về thông tin xét nghiệm COVID-19),và Số C19-11 (đặt Bệnh viên Laguna 
Honda và Khu Tái hòa nhập dưới sự cách ly bảo vệ) đến 11g59 tối ngày 3 tháng Năm 
2020, mặt khác những chỉ thị đã liệt kê đó vẫn còn hiệu lực. 
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THEO BỘ LUẬT SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN CỦA CALIFORNIA CÁC MỤC 101040, 
101085, VÀ 120175, VIÊN CHỨC Y TẾ CỦA THÀNH PHỐ VÀ QUẬN HẠT SAN 
FRANCISCO (“VIÊN CHỨC Y TẾ”) CHỈ THỊ: 

 
1. Chỉ thị này thay thế cho Chỉ thị ngày 16 tháng Ba 2020 của Viên chức Y tế yêu cầu 

mọi cá nhân phải ở yên tại chỗ (“Chỉ thị Ở yên tại chỗ trước đó ”). Chỉ thị này nêu 
rõ, củng cố, và gia hạn một số điều của Chỉ thị Ở yên tại chỗ trước đó để hạn chế 
giao tiếp và giảm tiếp xúc giữa người với người nhằm làm chậm sự lây lan bệnh do 
vi rút Corona mới 2019 (“COVID-19”).  Kể từ ngày giờ Chỉ thị này có hiệu lực như 
trình bày tại Mục 16 dưới đây, tất cả cá nhân, doanh nghiệp, và các cơ quan chính 
phủ trong Thành phố và Quận hạt San Francisco (“Quận hạt”) phải làm theo 
những điều khoản trong Chỉ thị này. 

 
2. Mục đích của Chỉ thị này là để tối đa hóa số lượng cư dân có thể ở yên tại chỗ cư 

trú của mình trong phạm vi khả thi nhất có thể nhằm làm chậm sự lây lan của 
COVID-19 và giảm thiểu ảnh hưởng đến việc cung cấp các dịch vụ sức khỏe then 
chốt cho những ai đang cần.  Tất cả các điều khoản trong Chỉ thị này phải được 
hiểu là để thực hiện mục đích này. Việc không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của 
Chỉ thị này tạo nên mối đe dọa tiềm tàng và nguy cơ cho sức khỏe cộng đồng, tạo 
nên sự phiền hà cho cộng đồng, và có thể bị phạt tiền, phạt tù, hay cả hai. 

 
3. Tất cả các cá nhân hiện đang sống trong Quận hạt được chỉ thị phải ở yên tại chỗ 

cư trú của mình. Họ chỉ có thể rời nhà cho các Hoạt động Thiết yếu, các Công việc 
Thiết yếu của Chính phủ, trong đó có việc Di chuyển Cần thiết, đi làm cho các 
Doanh nghiệp Thiết yếu, hay thực hiện các Hoạt động Cơ bản Tối thiểu trong các 
doanh nghiệp không thiết yếu, tất cả như định nghĩa tại Mục 13.  Các cá nhân vô 
gia cư được miễn trừ thực hiện Mục này, nhưng được hối thúc nhanh chóng tìm nơi 
cư ngụ, và các cơ quan chính phủ lẫn cơ quan khác được hối thúc, càng sớm càng 
tốt, cung cấp nơi cư ngụ và các cơ sở vật chất hoặc trạm rửa tay hoặc vệ sinh tay 
cho những ai đang trong  tình trạng vô gia cư. 
 

4. Khi có nhu cầu rời khỏi nhà vì những mục đích giới hạn mà Chỉ thị này cho phép, 
người dân  phải tuân thủ nghiêm ngặt những Yêu cầu Hạn Chế Giao Tiếp như 
định nghĩa tại Mục 13.k, trừ khi được Chỉ thị này đặc biệt cho phép. 
 

5. Tất cả các doanh nghiệp có cơ sở hạ tầng tại Quận hạt, trừ những Doanh nghiệp 
Thiết yếu, như định nghĩa tại Mục 13.f, được yêu cầu dừng tất cả hoạt động tại các 
cơ sở trong Quận hạt trừ những Hoạt động Cơ bản Tối thiểu, như định nghĩa tại 
Mục 13.g.  Cụ thể là tất cả doanh nghiệp có thể tiếp tục những hoạt động dành 
riêng cho chủ doanh nghiệp, nhân viên, tình nguyện viên, hay nhà thầu được thực 
hiện tại nhà mình (tức là làm việc tại nhà).  Khuyến khích tất cả các Doanh nghiệp 
Thiết yếu vẫn mở cửa.  Nhưng các Doanh nghiệp Thiết yếu được chỉ thị phải tối đa 
hóa số nhân viên làm việc tại nhà. Các Doanh nghiệp Thiết yếu có thể chỉ định 
những nhân viên không thể thực hiện công việc của mình tại nhà được làm việc 
bên ngoài nhà mình.  Tất cả những Doanh nghiệp Thiết yếu sẽ điền, niêm yết công 



  
khai, và thực hiện một Quy trình Hạn Chế Giao Tiếp tại mỗi điểm trong các cơ sở 
hạ tầng vẫn đang hoạt động của mình, như ghi rõ tại Mục 13.h.  Những Doanh 
nghiệp có bộ phận Kinh doanh Thiết yếu tại cơ sở hạ tầng của mình cùng với 
những bộ phận không thiết yếu phải cố gắng  hết mức có thể giảm thiểu chỉ còn bộ 
phận Kinh doanh Thiết yếu hoạt động; tuy nhiên, các loại hình kinh doanh bán lẻ 
khác được phép hoạt động theo Chỉ thị này vẫn có thể tiếp tục dự trữ và bán 
những sản phẩm không thiết yếu.  Các Doanh nghiệp Thiết yếu phải tuân theo 
hướng dẫn cụ thể trong ngành do Viên chức Y tế ban hành có liên quan đến 
COVID-19. 

 
6. Tất cả các buổi hội họp cộng đồng hay cá nhân với bất kì số lượng người nào bao 

gồm thành viên không thuộc cùng một gia đình hay một hộ sinh sống chung đều bị 
cấm, trừ khi cho những mục đích giới hạn được Chỉ thị này đặc biệt cho phép. 
Không nội dung nào trong Chỉ thị này cấm các thành viên trong một gia đình đơn lẻ 
hay sống trong cùng một nhà được cùng nhau thực hiện các nhu cầu Di chuyển Cần 
thiết hay Hoạt động Thiết yếu. 

 
7. Tất cả việc di chuyển, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc đi bộ, xe đạp, xe 

hai bánh, xe mô tô, xe hơi, hay phương tiện công cộng, trừ việc Di chuyển Cần 
thiết, như định nghĩa dưới đây ở Mục 13.i, đều bị cấm.  Người dân chỉ được phép 
dùng phương tiện công cộng cho những mục đích thực hiện các Hoạt động Thiết 
yếu hay đi tới và về từ công sở để làm tại các Doanh nghiệp Thiết yếu, duy trì các 
Công việc Thiết yếu của Chính phủ, hay thực hiện các Hoạt động Cơ bản Tối 
thiểu tại các doanh nghiệp không thiết yếu. Các hãng vận chuyển và người đi 
phương tiện công cộng phải tuân thủ những Yêu cầu Hạn Chế Giao Tiếp, như 
định nghĩa tại Mục 13.k, đến hết mức có thể. Chỉ thị này chỉ cho phép việc di 
chuyển vào và ra khỏi Quận hạt để thực hiện những Hoạt động Thiết yếu, làm tại 
các Doanh nghiệp Thiết yếu, duy trì Công việc Thiết yếu của Chính phủ, hay thực 
hiện các Hoạt động Cơ bản Tối thiểu tại các doanh nghiệp không thiết yếu. 

 
8. Chỉ thị này được ban hành dựa trên chứng cứ về sự gia tăng các ca nhiễm 

COVID-19 trong Quận hạt và trên toàn khu vực Vịnh, chứng cứ khoa học và những 
thực hành tốt nhất liên quan đến các phương thức hữu hiệu nhất để làm chậm sự 
lan truyền các căn bệnh qua giao tiếp nói chung và COVID-19 nói riêng, và chứng 
cứ rằng tuổi tác, điều kiện, và sức khỏe của đại bộ phận dân cư trong Quận hạt 
khiến họ có nguy cơ gặp biến chứng sức khỏe nguy hiểm, trong đó có cả tử vong, từ 
COVID-19.  Do sự bùng phát của bệnh COVID-19 trong công chúng, mà bây giờ Tổ 
chức Sức khỏe Thế giới đã gọi đây là đại dịch, đang có một trường hợp khẩn cấp về 
sức khỏe cộng đồng trong toàn Quận hạt.  Điều khiến cho tình hình tồi tệ hơn chính 
là một vài cá nhân tiếp xúc với vi rút gây bệnh COVID-19 không có triệu chứng gì 
hay có vài triệu chứng nhẹ, nghĩa là họ có thể không biết rằng mình đang mang vi 
rút và đang lây cho người khác.  Do ngay cả những người không có triệu chứng vẫn 
có thể lây bệnh, và vì chứng cứ cho thấy rằng sự lây nhiễm diễn ra dễ dàng, các 
buổi hội họp và việc  giao tiếp giữa người với người có thể dẫn đến việc lây lan vi 
rút mà vốn có thể ngăn chặn được. Trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng 
này đã tồi tệ hơn nhiều kể từ khi Quận hạt ban hành Chỉ thị Ở yên tại chỗ trước đó 
vào ngày 16 tháng Ba 2020, với việc số ca dương tính, ca nhập viện, và tử vong leo 



  
thang đáng kể, cũng như tình trạng quá tải trong ngành chăm sóc sức khỏe.  Cùng 
lúc đó, chứng cứ chỉ ra rằng việc giới hạn đi lại và những yêu cầu hạn chế giao tiếp 
do Chỉ thị Ở yên tại chỗ được đưa ra trước đó đang làm chậm sự lây lan trong cộng 
đồng lẫn số trường hợp nhiễm bệnh nhờ việc giới hạn tiếp xúc giữa người với người, 
giống với chứng cứ khoa học về hiệu quả của các giải pháp tương tự  tại những nơi 
khác trên đất nước và trên thế giới. Chứng cứ khoa học cho thấy rằng tại giai đoạn 
này của trường hợp khẩn cấp, vẫn cần phải tiếp tục làm chậm sự lan truyền vi rút 
càng nhiều càng tốt để bảo vệ những người yếu thế nhất, để ngăn không cho hệ 
thống chăm sóc sức khỏe bị quá tải, và để ngăn chặn các trường hợp tử vong. Việc 
mở rộng Chỉ thị Ở yên tại chỗ trước đó và củng cố những giới hạn của nó là cần 
thiết để giảm thiểu hơn nữa sự lây lan của căn bệnh COVID-19, duy trì được khả 
năng chăm sóc y tế tối thiểu và then chốt trong Quận hạt và tiến tới giai đoạn có thể 
kiểm soát được sự lây lan trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. 
 

9. Chỉ thị này cũng được ban hành do sự xuất hiện của 848 ca nhiễm COVID-19 trong 
Quận hạt từ ngày 29 tháng Ba 2020, cũng như ít nhất 2,092 ca mắc bệnh (tăng từ 
258 ca nhiễm của ngày 15 tháng Ba 2020 ngay trước khi có Chỉ thị Ở yên tại chỗ 
trước đó ) và ít nhất 51 ca tử vong (tăng từ 3 ca tử vong của ngày 15 tháng Ba 2020) 
tại bảy khu vực pháp lý trong khu vực Vịnh  đồng ban hành Chỉ thị này, trong đó 
có số lượng tăng đáng kể các ca nghi nhiễm từ cộng đồng cũng như khả năng lây 
truyền còn tăng cao nữa.  Chỉ thị này cần thiết để làm chậm tốc độ lây lan, và Viên 
chức Y tế sẽ tái đánh giá nó khi có thêm dữ liệu. 

 
10. Chỉ thị này được ban hành và tham khảo theo như Tuyên bố của Bang ngày 4 

tháng Ba 2020 về Trường hợp khẩn cấp do Thống Đốc Gavin Newsom ban hành, 
Chỉ thị Thi hành ngày 12 tháng Ba 2020 (Chỉ thị Thi hành N-25-20) do Thống Đốc 
Gavin Newsom ban hành, Tuyên bố ngày 25 tháng Hai 2020 của Thị Trưởng về Sự 
tồn tại của Trường hợp khẩn cấp Tại chỗ do Thị Trưởng London Breed ban hành, 
và bổ sung ngày 11 tháng Ba 2020, Tuyên bố ngày 6 tháng Ba 2020 về Tình huống 
Y tế khẩn cấp Tại chỗ Liên quan đến vi rút Corona mới 2019 (COVID-19) do Viên 
chức Y tế ban hành, và hướng dẫn của Sở Y tế Cộng đồng California, cũng như các 
bổ sung đã được và có thể được thực hiện cho mỗi văn bản đó. 

 
11. Chỉ thị này được ban hành sau khi chứng nhận rằng Chỉ thị Ở yên tại chỗ trước đó 

nhìn chung đã có tác dụng trong việc gia tăng hạn chế giao tiếp, nhưng rằng vào 
thời điểm này cần có thêm những giới hạn để giảm thiểu hơn nữa tốc độ lây lan của 
COVID-19, để ngăn chặn hệ thống chăm sóc sức khỏe bị quá tải, và để ngăn chặn 
các trường hợp tử vong. Chỉ thị này xuất hiện sau việc ban bố hướng dẫn chủ đạo 
từ Viên chức Y tế của Quận hạt, các Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch 
bệnh, Sở Y tế Cộng đồng California, và các cơ quan y tế cộng đồng khác trên toàn 
nước Mỹ lẫn trên thế giới, bao gồm ngày càng nhiều các Chỉ thị tương tự áp đặt các 
yêu cầu hạn chế giao tiếp và giới hạn đi lại để chống lại sự lây lan và tác hại của 
COVID-19. Viên chức Y tế sẽ tiếp tục đánh giá tình trạng chuyển biến  nhanh 
chóng hiện tại và có thể điều chỉnh hay mở rộng Chỉ thị này, hay đưa ra thêm 
những Chỉ thị khác liên quan đến COVID-19, khi hoàn cảnh đòi hỏi. 

 



  
12. Chỉ thị này cũng được ban hành theo như Chỉ thị ngày 19 tháng Ba 2020 của Viên 

chức Y tế của Tiểu Bang (“Chỉ thị Ở yên của Tiểu Bang”), vốn vạch ra ranh giới 
cho giới hạn trên toàn bang đối với các hoạt động của doanh nghiệp không thiết yếu 
có hiệu lực đến khi có thông báo mới, cũng như Chỉ thị Thi hành N-33-20 của 
Thống Đốc ngày 19 tháng Ba yêu cầu người dân California phải làm theo Chỉ thị Ở 
yên của Tiểu Bang. Chỉ thị Ở yên của Tiểu Bang bổ sung cho Chỉ thị Ở yên tại nhà 
trước đó . Ở một số khía cạnh nhất định, Chỉ thị này đưa ra những giới hạn nghiêm 
ngặt hơn hướng tới một số tình huống và sự việc đặc thù trong Quận hạt, cần thiết 
để quản lý trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng khi tình trạng sức khỏe 
cộng đồng chuyển biến nhanh chóng  trong Quận hạt và trong toàn khu vực Vịnh. 
Nếu không có những giới hạn này nhằm giảm thiểu hơn nữa sự  giao tiếp giữa 
người với người, chứng cứ khoa học cho thấy rằng cuộc khủng hoảng y tế công cộng 
ở Quận hạt sẽ trở nên tồi tệ đến mức có thể vượt quá khả năng cho phép của các 
nguồn lực y tế sẵn có  trong Quận hạt và làm gia tăng tỉ lệ tử vong.  Hơn nữa, Chỉ 
thị này liệt kê thêm những giới hạn về  việc đi lại không liên quan đến đi làm mà 
Chỉ thị Ở yên của Bang không đề cập, bao gồm hạn chế phạm vi đi lại xuống  chỉ 
còn cho phép  thực hiện các  Di chuyển Cần thiết và các Hoạt động Thiết yếu; đưa 
ra các Yêu cầu Hạn Chế Giao Tiếp bắt buộc cho mọi cá nhân trong Quận hạt khi 
tham gia các hoạt động bên ngoài nơi cư trú; và thêm cơ chế để bảo đảm rằng các 
Doanh nghiệp Thiết yếu tuân thủ các Yêu cầu Hạn chế Giao Tiếp.  Khi có mâu 
thuẫn giữa Chỉ thị này và bất kỳ chỉ thị nào của bang về sức khỏe cộng đồng liên 
quan đến đại dịch COVID-19 xuất hiện, điều khoản nào có giới hạn nghiêm khắc 
hơn sẽ được áp dụng .  Nhất quán với Bộ luật Sức khỏe và An toàn của California 
mục 131080 và Hướng dẫn Thực hiện của Viên chức Y tế đối với việc Phòng Bệnh 
lây qua Giao tiếp của California, trừ những nơi mà Viên chức Y tế của Bang ban 
hành một chỉ thị đặc biệt khác chỉ đạo thay cho  Chỉ thị này và  phát hiện rằng một 
điều khoản trong Chỉ thị này tạo ra nguy cơ cho sức khỏe cộng đồng, thì bất kỳ giải 
pháp nào có giới hạn khiêm khắc hơn trong Chỉ thị tiếp tục được áp dụng và chi 
phối Quận hạt này. 

 
13. Các Định nghĩa và Miễn trừ. 

 

a. Vì những mục đích trong Chỉ thị này, các cá nhân chỉ có thể rời nơi cư trú 
của mình để thực hiện những “Hoạt động Thiết yếu” sau.  Nhưng những 
người có nguy cơ cao do mắc các căn bệnh trầm trọng từ COVID-19 và 
những người đang bị bệnh khác được khuyến khích ở nhà đến mức tối đa 
có thể, trừ khi cần phải đi khám bệnh hay chăm sóc người bệnh hay thực 
hiện Công việc Thiết yếu của Chính phủ. Các Hoạt động Thiết yếu là: 

 
i. Tham gia những hoạt động hay nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo 

sức khỏe và sự an toàn của họ, hay để đảm bảo sức khỏe và sự an 
toàn của gia đình và các thành viên trong nhà họ (gồm cả thú vật), ví 
dụ như và không giới hạn trong những ví dụ này là lấy vật tư y tế 
hay thuốc men, hay đến gặp chuyên viên chăm sóc sức khỏe. 

 
ii. Nhận các dịch vụ cần thiết hay vật tư cho chính họ và gia đình họ hay 



  
các thành viên trong nhà, hay phân phát những dịch vụ hoặc vật tư 
đó cho người khác, ví dụ như và không giới hạn trong những ví dụ 
này là thực phẩm đóng hộp, đồ khô, trái cây và rau củ tươi, đồ cho 
thú vật, thịt cá tươi, và những sản phẩm tiêu dùng khác trong hộ gia 
đình, những sản phẩm cần thiết để làm việc từ nhà, hay những sản 
phẩm cần thiết để duy trì sự cư trú, vệ sinh, và hoạt động trong nhà. 

 
iii. Tham gia hoạt động giải trí ngoài trời, ví dụ như và không giới 

hạn trong những ví dụ này là đi bộ, đi bộ đường dài, đi xe đạp, 
và chạy bộ, nếu tuân thủ những Yêu Cầu Hạn Chế Giao Tiếp 
và những giới hạn sau: 

 
1. Hoạt động giải trí ngoài trời tại công viên, bãi biển và các 

không gian mở khác phải phù hợp với mọi hạn chế về sự tiếp 
cận và sử dụng do Viên chức Y tế, chính phủ, hay tổ chức 
khác quản lý khu vực đó thiết lập để giảm đám đông và nguy 
cơ lan truyền COVID-19.  Những giới hạn này có thể gồm, 
nhưng không giới hạn trong, giới hạn về số người đi vào, khu 
vực cấm phương tiện giao thông đi vào hay đậu lại, hay đóng 
cửa với cộng đồng; 

 
2. Sử dụng các khu vực giải trí có dụng cụ thường xuyên bị chạm 

vào hay thường có đám đông tụ tập, bao gồm nhưng không 
giới hạn ở các sân chơi trẻ em, thiết bị tập thể thao ngoài trời, 
khu cắm trại, công viên cho chó, khu tiệc nướng ngoài trời, 
hoàn toàn bị cấm bên ngoài nơi cư trú, và tất cả những khu 
vực như vậy sẽ đóng cửa với cộng đồng qua việc đặt bảng báo 
và, nếu thích hợp, đặt hàng rào; 

 
3. Sử dụng các cơ sở hạ tầng chung cho các hoạt động giải trí 

ngoài nơi cư trú, bao gồm nhưng không giới hạn trong sân 
gôn, sân quần vợt và bóng quần, công viên đá, tường tập leo, 
hồ bơi, spa, bãi tập bắn súng và bắn tên, phòng gym, sân đĩa 
gôn và bóng rổ, hoàn toàn bị cấm và những khu vực này đóng 
cửa với các mục đích giải trí qua việc đặt bảng báo và, nếu 
thích hợp, đặt hàng rào. Những cơ sở này có thể được dùng 
cho  mục đích khác trong trường hợp khẩn cấp để cung cấp 
những dịch vụ thiết yếu cần thiết cho đại dịch COVID-19; và 

 
4. Các môn thể thao và hoạt động có sử dụng các dụng cụ dùng 

chung chỉ có thể thực hiện giữa những người sống chung một 
gia đình hay một căn nhà. 

 
iv. Thực hiện công việc cho một Doanh nghiệp Thiết yếu hay mặt khác 

thực hiện các hoạt động do Chỉ thị này đặc biệt cho phép, trong đó 
có các Hoạt động Cơ bản Tối thiểu, như định nghĩa trong Mục này. 

 



  
v. Tiến hành chăm sóc cần thiết cho thành viên hay thú vật trong 

gia đình sống tại nơi khác mà không có nguồn chăm sóc nào 
khác. 

 
vi. Tham gia đám tang tối đa có 10 người hiện diện. 

 
vii. Chuyển chỗ ở, nhưng chỉ khi không thể hoãn lại việc di chuyển đã 

được lên kế hoạch trước, khi việc di chuyển là bắt buộc vì những lý 
do an toàn, vệ sinh, hay cư trú, hay khi việc di chuyển là cần thiết 
để giữ lại chỗ ở. Khi di chuyển vào hay ra khỏi khu vực Vịnh, các cá 
nhân được khuyến khích tự cách ly 14 ngày. Để thực hiện cách ly, 
các cá nhân phải làm theo hướng dẫn của các Trung tâm Kiểm soát 
và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ. 

 
b. Vì những mục đích trong Chỉ thị này,các cá nhân có thể ra khỏi nơi cư trú 

để làm việc cho, làm tình nguyện tại, hay nhận các dịch vụ tại “Các Tổ chức 
Chăm sóc sức khỏe,” bao gồm và không giới hạn ở, bệnh viện, phòng khám, 
các điểm xét nghiệm COVID-19, phòng nha, hiệu thuốc, ngân hàng máu và 
xe hiến máu, các công ty dược và công nghệ sinh học, các cơ sở chăm sóc sức 
khỏe khác, nhà cung cấp vật tư y tế,  các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà, 
nơi cung cấp y tế tâm thần, hay các dịch vụ có liên quan và/hoặc phụ trợ cho 
chăm sóc sức khỏe. “Các Tổ chức Chăm sóc sức khỏe” còn bao gồm chăm 
sóc thú y và những dịch vụ sức khỏe cho thú vật. Sự miễn trừ này cho Các 
Tổ chức Chăm sóc sức khỏe sẽ được hiểu rộng để tránh mọi can thiệp vào 
việc thực hiện chăm sóc sức khỏe, hiểu theo nghĩa rộng. “Các Tổ chức Chăm 
sóc sức khỏe” không gồm các phòng tập thể thao và gym cũng như các cơ sở 
hạ tầng tương tự. 

 
c. Vì những mục đích trong Chỉ thị này, các cá nhân có thể rời khỏi nơi cư trú 

để cung cấp dịch vụ hay thực hiện công việc cần thiết cho việc hoạt động và 
duy trì “Cơ sở hạ tầng Thiết yếu”, gồm có sân bay, dịch vụ tiện ích(trong đó 
có nước, chất thải, khí đốt, và điện), lọc dầu, đường và xa lộ, phương tiện 
giao thông công cộng, cơ sở hạ tầng chất thải rắn (trong đó có cơ sở thu gom, 
di dời, bỏ thải, và xử lý), nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng, và các hệ 
thống viễn thông (trong đó có việc cung cấp cơ sở hạ tầng internet toàn cầu, 
toàn quốc, và tại địa phương, các dịch vụ máy tính, cơ sở hạ tầng kinh 
doanh, truyền thông, và các dịch vụ liên quan đến trang web). 

 
d. Vì những mục đích trong Chỉ thị này, tất cả những người cứu hộ đầu tiên, 

nhân sự quản lý trường hợp khẩn cấp, điều phối viên trường hợp khẩn cấp, 
nhân sự tòa án, và nhân sự thi hành luật pháp, và những người khác làm 
việc cho hay hỗ trợ các Doanh nghiệp Thiết yếu được phân loại và miễn trừ 
khỏi Chỉ thị này khi họ đang thực hiện các dịch vụ thiết yếu.  Hơn nữa, 
không nội dung nào trong Chỉ thị này cấm các cá nhân thực hiện “Công việc 
Thiết yếu của Chính phủ”.  Công việc Thiết yếu của Chính phủ nghĩa là tất 
cả những dịch vụ cần thiết để đảm bảo các cơ quan chính phủ tiếp tục hoạt 
động và đem lại sức khỏe, sự an toàn, và an sinh cho cộng đồng.  Mỗi cơ 



  
quan chính phủ sẽ xác định và bổ nhiệm những nhân viên, tình nguyện viên, 
hay nhà thầu thích hợp để tiếp tục cung cấp và thực hiện các Công việc 
Thiết yếu của Chính phủ, bao gồm việc Hạn Chế Giao Tiếp đến mức tối đa 
có thể. 

e. Vì những mục đích trong Chỉ thị này, một “doanh nghiệp” bao gồm bất 
kỳ thực thể vì lợi nhuận, phi lợi nhuận, hay giáo dục, có thể là một thực 
thể công ty, một tổ chức, một đối tác hay quyền sở hữu duy nhất, và bất 
kể tính chất của dịch vụ, công việc nó thực hiện, hay cấu trúc công ty 
hoặc thực thể đó. 

 
f. Vì những mục đích trong Chỉ thị này, “Doanh nghiệp Thiết yếu” là: 

 
i. Các Tổ chức Chăm sóc sức khỏe và doanh nghiệp hoạt động, 

duy trì, hay tu sửa Cơ sở hạ tầng Thiết yếu; 
 

ii. Cửa hàng tạp hóa, chợ nông sản có chứng nhận, quầy bán nông sản 
và quầy của nông trại, siêu thị, ngân hàng thực phẩm, cửa hàng tiện 
lợi, và những tổ chức khác tham gia vào hoạt động bán lẻ thực phẩm 
chưa chế biến, thực phẩm đóng hộp, đồ khô, thức uống không cồn, 
trái cây và rau củ tươi, đồ cho thú vật, thịt cá tươi, cũng như sản 
phẩm vệ sinh và sản phẩm tiêu thụ trong gia đình cần thiết cho việc 
giữ sạch cá nhân hoặc nơi cư trú, giữ vệ sinh, hoặc các hoạt động 
trong nhà.  Trong các doanh nghiệp liệt kê trong phân mục này (ii) có 
gồm các tổ chức bán nhiều nhóm sản phẩm miễn là phần lớn sản 
phẩm họ bán là sản phẩm thiết yếu được xác định trong phân mục 
này, như là cửa hàng rượu mà có bán lượng lớn thức ăn; 

 
iii. Trồng cấy thức ăn, bao gồm các nông trại trồng cây, chăn nuôi, và 

đánh bắt cá; 
 

iv. Các doanh nghiệp cung cấp thực phẩm, chỗ ở, và các dịch vụ xã hội, 
và những thứ cần thiết khác cho cuộc sống của những người gặp 
khó khăn về kinh tế hay những cá nhân có nhu cầu khác; 

 
v. Công trình xây dựng, nhưng chỉ là những loại liệt kê trong phân đoạn 

sau: 
 

1. Các dự án cần thiết tức thời cho việc duy trì, hoạt động, hay 
sửa chữa Cơ sở hạ tầng Thiết yếu; 

 
2. Các dự án liên kết với các Tổ chức Chăm sóc sức khỏe, 

trong đó có việc xây mới hay mở rộng các Tổ chức Chăm 
sóc sức khỏe, miễn là công trình xây dựng này liên quan 
trực tiếp đến ứng cứu COVID-19; 

 
3. Nhà ở giá rẻ có hay sẽ có giới hạn thu nhập, trong đó có các 



  
khu nhiều căn hộ hay khu phức hợp chứa ít nhất 10% căn hộ 
giới hạn thu nhập; 

 

4. Các dự án việc công nếu do Quản lý Thành phố đặc biệt chỉ 
định đây là Công việc Thiết yếu của Chính phủ sau khi tham 
vấn với Viên chức Y  tế; 

 
5. Nơi cư trú và chỗ ở tạm, nhưng không bao gồm khách sạn 

hay nhà nghỉ; 
 

6. Các dự án cần thiết tức thời để cung cấp các dịch vụ phi 
thương mại cho những cá nhân bị vô gia cư, người già, người 
gặp khó khăn kinh tế, và người có nhu cầu đặc biệt; 

 
7. Công trình xây dựng cần thiết để đảm bảo các công trình xây 

dựng khác đang có mà phải đóng cửa do Chỉ thị này được ở 
trong trạng thái an toàn và an ninh, nhưng chỉ đến mức độ 
những việc cần thiết; và 

 
8. Công trình xây dựng hay sửa chữa cần thiết để đảm bảo các 

khu cư trú và tòa nhà có các Doanh nghiệp Thiết yếu được an 
toàn, vệ sinh, và ở được đến mức độ mà việc xây dựng hay sửa 
chữa này không thể trì hoãn được nữa;  

 
vi. Các dịch vụ báo chí, truyền hình, truyền thanh, và truyền thông khác; 

 
vii. Các trạm xăng và nơi cung cấp vật tư, sửa chữa xe (bao gồm nhưng 

không giới hạn trong xe hơi, xe tải, xe mô tô, và xe 2 bánh gắn máy), 
và tiệm bán xe, nhưng chỉ với mục đích cung cấp vật tư và dịch vụ 
sửa chữa xe (và không có, ví dụ như, bán xe hay rửa xe).  Phân đoạn 
này (vii) không giới hạn giao dịch mua xe trên mạng nếu chúng được 
giao tới nơi cư trú hoặc Doanh nghiệp Thiết yếu; 

 
viii. Các cửa hàng sửa chữa và bán vật tư cho xe đạp; 

 
ix. Các ngân hàng và những nơi làm việc liên quan đến tài chính; 

 
x. Những nhà cung cấp dịch vụ cho phép thực hiện các giao dịch về nơi 

cư trú (bao gồm thuê ngắn hạn, thuê dài hạn, và bán nhà), bao gồm 
nhưng không giới hạn trong đại lý bất động sản, đại lý ủy thác pháp 
lý, công chứng viên, công ty xác minh quyền sở hữu, miễn là các cuộc 
hẹn hay buổi đi xem nhà chỉ được thực hiện ảo hay, nếu không thể 
thực hiện ảo, thì cuộc hẹn không được có quá 2 khách và một người 
hướng dẫn xuất hiện trong 1 ngôi nhà hay căn hộ cùng một lúc (trừ 
khi buổi xem nhà trực tiếp không được phép do trong nhà vẫn còn 
người ở); 



  
xi. Các cửa hàng phần cứng; 

 
xii. Những nhà cung cấp dịch vụ sửa ống nước, điện, tiêu diệt sinh vật 

gây hại, và những dịch vụ khác cần thiết cho việc duy trì chỗ ở, vệ 
sinh, và hoạt động tại nơi cư trú và Doanh nghiệp Thiết yếu, 
nhưng không phục vụ việc làm đẹp và những mục đích khác; 

 
xiii. Chuyên gia cây trồng, tiểu cảnh, làm vườn, và các chuyên gia của 

dịch vụ tương tự, nhưng chỉ đến mức độ cần thiết để duy trì chỗ ở, 
vệ sinh, và hoạt động tại doanh nghiệp hay nơi cư trú, hay vì sự an 
toàn của cư dân, nhân viên, hoặc cộng đồng (như là an toàn phòng 
cháy hay tỉa cây để ngăn tình trạng nguy hiểm), và không vì mục 
đích làm đẹp hay những mục đích khác (như là duy trì); 

 
xiv. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thư từ và vận chuyển hàng, 

trong đó có các hòm thư bưu điện; 
 

xv. Các cơ sở giáo dục – trong đó có trường học công và tư cho 12 cấp 
lớp, cao đẳng, và đại học – vì những mục đích thúc đẩy việc học trực 
tuyến hay thực hiện những công việc thiết yếu, miễn là phải duy trì 
hạn chế giao tiếp sáu feet cho mỗi người đến mức tối đa có thể; 

 
xvi. Những nhà cung cấp dịch vụ giặt tự động, giặt khô, giặt ủi; 

 
xvii. Các nhà hàng và những cơ sở khác chế biến và phục vụ thức ăn, 

nhưng chỉ cho việc giao tận nhà hay đem đi. Trường học và những tổ 
chức khác thường cung cấp thức ăn miễn phí cho học sinh hay cộng 
đồng có thể tiếp tục việc làm đó theo Chỉ thị này chỉ khi thực phẩm 
dành cho học sinh và cộng đồng có người đến nhận và mang về. 
Trường học và những tổ chức khác cung cấp dịch vụ thực phẩm theo 
sự miễn trừ này không được phép phục vụ ăn tại nơi cung cấp hay 
tại bất kỳ nơi tụ tập nào. 

 
xviii. Nhà cung cấp dịch vụ mai táng, nhà tang lễ, nghĩa trang, và nhà hỏa 

táng, đến mức độ cần thiết cho việc vận chuyển, chuẩn bị, hay xử lý 
xác và phần còn lại; 

 
xix. Những doanh nghiệp tiếp tế cho những Doanh nghiệp Thiết yếu khác 

những hỗ trợ hay vật tư cần thiết để hoạt động, nhưng chỉ đến mức độ 
họ tiếp tế hay hỗ trợ cho các Doanh nghiệp Thiết yếu mà thôi.  Sự 
miễn trừ này sẽ không trở thành cơ sở cho việc bán hàng cho cộng 
đồng ở mặt tiền các cửa hàng; 

 



  
xx. Những doanh nghiệp có chức năng chủ đạo là vận chuyển và phân 

phối hàng tạp hóa, thực phẩm hay những hàng hóa khác trực tiếp 
đến nơi cư trú hay doanh nghiệp.  Sự miễn trừ này sẽ không dùng 
để cho phép việc sản xuất hay lắp ráp những sản phẩm không cần 
thiết hay cho những công việc khác ngoài những gì cần thiết cho 
hoạt động phân phối hàng; 

 
xxi. Các hãng hàng không, taxi, công ty thuê xe, cách dịch vụ đi xe 

chung (bao gồm dùng chung xe đạp và xe 2 bánh gắn máy), và 
những nhà cung cấp phương tiện giao thông riêng khác đem lại 
dịch vụ đi lại cần thiết cho các Hoạt động Thiết yếu và những mục 
đích được Chỉ thị này đặc biệt cho phép; 

 
xxii. Chăm sóc tại gia cho người già, người thành niên, trẻ em, và thú vật; 

 
xxiii. Cơ sở hạ tầng cư trú và chỗ ở cho người già, người thành niên, và trẻ 

em; 
 

xxiv. Các dịch vụ chuyên ngành như dịch vụ luật, công chứng, hay kế 
toán, khi cần thiết để trợ giúp theo đúng những hoạt động cấp 
thiết, do pháp lý yêu cầu;  

 
xxv. Các dịch vụ hỗ trợ các cá nhân tìm việc làm tại các Doanh nghiệp 

Thiết yếu; 
 

xxvi. Các dịch vụ di dời đẩy nhanh việc chuyển nơi cư trú hay thương 
mại do Chỉ thị này cho phép; 

 
xxvii. Các cơ sở chăm sóc trẻ em cung cấp những dịch vụ cho phép chủ sở 

hữu và nhân viên, tình nguyện viên, và nhà thầu của các Doanh 
nghiệp Thiết yếu hay Công việc Thiết yếu của Chính phủ làm việc khi 
được phép. Con cái của chủ sở hữu, nhân viên, tình nguyện viên, và 
nhà thầu mà không được Chỉ thị này miễn trừ không thể gia nhập các 
cơ sở chăm sóc trẻ em. Các cơ sở chăm sóc trẻ em phải hoạt động theo 
những chỉ dẫn sau đến mức có thể: 

 
1. Việc chăm sóc trẻ em phải thực hiện thành nhóm ổn định từ             

12 em trở xuống (“ổn định” nghĩa là mỗi ngày nhóm nhận            
chính 12 em trở xuống này không thay đổi). 

 
2. Trẻ em không được đổi từ nhóm này qua nhóm khác. 

 
3. Nếu mỗi cơ sở chăm sóc cho nhiều hơn một nhóm trẻ em, mỗi              

nhóm phải ở một phòng riêng. Các nhóm không được trộn           
lẫn với nhau. 

 



  
4. Người thực hiện dịch vụ chăm sóc trẻ em phải giữ đúng 

một nhóm không thay đổi. 
g. Vì những mục đích trong Chỉ thị này, “Hoạt động Cơ bản Tối thiểu” 

nghĩa là những hoạt động sau tại các doanh nghiệp, miễn là chủ sở hữu, 
nhân viên, nhà thầu tuân thủ những Yêu cầu Hạn Chế Giao Tiếp như 
định nghĩa trong Mục này, đến hết mức có thể, khi thực hiện những 
hoạt động đó: 

 
i. Các hoạt động tối thiểu cần thiết cho việc duy trì và bảo vệ giá trị 

hàng hóa và cơ sở vật chất của doanh nghiệp; đảm bảo an ninh, an 
toàn, và vệ sinh; thực hiện trả lương và phúc lợi nhân viên; giao hàng 
hóa có sẵn trực tiếp đến nơi cư trú hay doanh nghiệp; và những công 
việc có liên quan; và 

 
ii. Các hoạt động tối thiểu cần thiết để thúc đẩy việc chủ sở hữu, nhân 

viên, nhà thầu của doanh nghiệp có thể làm việc từ xa tại nhà, và để 
đảm bảo rằng doanh nghiệp có thể cung cấp dịch vụ từ xa. 

 
h. Vì những mục đích trong Chỉ thị này, tất cả Doanh nghiệp Thiết yếu phải 

điền và niêm yết công khai trước 11g59 tối ngày 2 tháng Tư 2020 một “Quy 
trình Hạn Chế Giao Tiếp” cho mỗi cơ sở của họ trong Quận hạt có nhân 
viên hay cộng đồng lui tới.  Quy trình Hạn Chế Giao Tiếp về căn bản phải là 
biểu mẫu đính kèm Chỉ thị này ở Phụ lục A.  Quy trình Hạn Chế Giao Tiếp 
phải được dán công khai tại hay gần cổng vào của cơ sở có liên quan, và 
phải dễ cho nhân viên lẫn cộng đồng nhìn thấy.  Mỗi nhân viên làm việc tại 
cơ sở phải được phát một bản sao của Quy trình Hạn Chế Giao Tiếp.  Tất cả 
Doanh nghiệp Thiết yếu phải thực hiện Quy trình Hạn Chế Giao Tiếp và 
cung cấp chứng cứ của việc thực hiện này cho nhà cầm quyền thực thi Chỉ 
thị này khi có yêu cầu.  Quy trình Hạn Chế Giao Tiếp phải lý giải được cách 
doanh nghiệp đạt được những điều sau, khi họ có thể làm: 

 
i. Giới hạn số người đi vào cơ sở trong cùng một lúc để đảm bảo mọi 

người trong cơ sở này có thể dễ dàng giữ khoảng cách sáu feet với 
người khác mọi lúc, trừ khi cần phải thực hiện hoạt động của 
Doanh nghiệp Thiết yếu; 

 
ii. Khi có xuất hiện xếp hàng chờ tại cơ sở, phải đánh dấu khoảng 

cách ít nhất là sáu feet, thực hiện ngay tại nơi mọi người đứng chờ 
để giữ khoảng cách giao tiếp thích hợp; 

 
iii. Cung cấp dung dịch sát khuẩn tay, xà phòng và nước, hay chất khử 

trùng hiệu quả tại hay gần cổng vào của cơ sở và tại những nơi thích 
hợp khác để cộng đồng và nhân viên sử dụng, và tại những chỗ có 
khả năng cao là nhân viên sẽ tiếp xúc với cộng đồng (ví dụ thu ngân); 

 



  
iv. Thực hiện các hệ thống chi trả không tiếp xúc hay, nếu không khả              

thi để làm như vậy, cung cấp việc khử trùng cho tất cả các cổng chi                
trả, bút viết, và bút cảm ứng sau mỗi lần sử dụng; 

 
v. Thường xuyên khử trùng những bề mặt có khả năng tiếp xúc cao; 

 
vi. Niêm yết công khai bảng hiệu tại cổng vào của cơ sở để thông báo 

cho tất cả nhân viên và khách hàng rằng họ phải: tránh vào cơ sở 
nếu họ bị ho hay sốt; duy trì khoảng cách sáu feet giữa người với 
người; hắt hơi và ho vào khuỷu tay của mình; và không được bắt tay 
hay đụng chạm nhau không cần thiết; và 

 
vii. Bất kỳ giải pháp phụ thêm nào về hạn chế giao tiếp đang được thực 

hiện (xem hướng dẫn của các Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa 
Dịch bệnh tại: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-bus
iness-response.html). 

 

i. Vì những mục đích trong Chỉ thị này, “Di chuyển Cần thiết” nghĩa là việc 
đi lại cho bất kỳ điều nào trong những mục đích sau: 

 
i. Đi lại liên quan đến việc cung cấp hay tiếp cận các Hoạt động Thiết 

yếu, Công việc Thiết yếu của Chính phủ, Doanh nghiệp Thiết yếu, 
hay Hoạt động Cơ bản Tối thiểu; 

 
ii. Đi lại để chăm sóc người già, người thiểu số, người phụ thuộc, hay 

người khuyết tật; 
 

iii. Đi lại đến hay từ các cơ sở giáo dục vì những mục đích nhận tài 
liệu cho việc học từ xa, nhận các bữa ăn, và những dịch vụ có liên 
quan khác; 

 
iv. Đi lại để từ một nơi ở ngoài Quận hạt trở về nơi cư trú; 

 
v. Đi lại bắt buộc do thực thi luật pháp hay lệnh của tòa án; 

 
vi. Đi lại bắt buộc cho những người không phải cư dân phải ra khỏi 

Quận hạt để về nơi cư trú.  Các cá nhân được khuyến khích xác minh 
xem việc đi lại của mình ra khỏi Quận hạt có còn được phép và thực 
hiện được hay không trước khi bắt đầu di chuyển; 

 
vii. Đi lại để sắp xếp công việc mai táng và hậu kỳ của người chết; 

 
viii. Đi lại để sắp xếp chỗ ở hay tránh tình trạng vô gia cư; 

 

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-


  
ix. Đi lại để tránh bạo lực gia đình hay việc lạm dụng trẻ em; 

 
x. Đi lại để sắp xếp quyền nuôi con; và 

 
xi. Đi lại đến nơi ở tạm thời trong khu dân cư hay cơ sở khác để tránh 

khả năng làm cho người khác tiếp xúc với COVID-19, như là khách 
sạn hay cơ sở khác do chính quyền cung cấp cho những mục đích 
này. 

 
j. Vì những mục đích trong Chỉ thị này, “nơi cư trú” bao gồm khách sạn, nhà 

nghỉ, các căn hộ thuê chung và những cơ sở hạ tầng tương tự.  Nơi cư trú 
cũng có thể bao gồm các công trình để sinh sống và các khoảng không ngoài 
trời gắn liền với những công trình đó, như là sân mái che quanh nhà, hành 
lang trước cửa nhà, sân sau, và sân trước mà chỉ có một gia đình đơn lẻ hay 
người chung nhà sử dụng được. 

 
k. Vì những mục đích trong Chỉ thị này, những “Yêu cầu Hạn Chế Giao Tiếp” 

nghĩa là: 
 

i. Duy trì khoảng cách vật lý ít nhất sáu foot giữa người với người 
không phải trong cùng gia đình hay sống chung với nhau; 

 
ii. Thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước ít nhất 20 giây, hay sử 

dụng dung dịch sát khuẩn tay được các Trung tâm Kiểm soát và 
Phòng chống Dịch bệnh công nhận là có thể chống lại COVID-19; 

 
iii. Che miệng bằng khăn giấy hay vải khi ho hay hắt hơi, nếu không thì 

dùng tay áo hay khuỷu tay (tránh dùng bàn tay); và 
 

iv. Tránh tất cả giao tiếp xã hội bên ngoài gia đình khi bị sốt hay ho. 
 

Tất cả mọi cá nhân phải nghiêm chỉnh tuân thủ những Yêu cầu Hạn Chế 
Giao Tiếp, trừ mức độ giới hạn khi cần phải chăm sóc ai đó (bao gồm chăm 
sóc trẻ em, người thành niên, hay người già, chăm sóc cho người có nhu cầu 
đặc biệt và chăm sóc bệnh nhân); khi cần phải làm việc tại Doanh nghiệp 
Thiết yếu, Công việc Thiết yếu của Chính phủ, hay Hoạt động Cơ bản Tối 
thiểu; hay mặt khác được Chỉ thị này đặc biệt cho phép. 

 
14. Các cơ quan chính phủ và những tổ chức khác điều hành khu ở tạm hay những 

cơ sở khác chứa chấp hoặc cung cấp bữa ăn hay những vật dụng cần thiết khác 
cho cuộc sống của những người vô gia cư phải thực hiện các bước thích hợp để 
giúp đảm bảo việc tuân thủ các Yêu cầu Hạn chế Giao tiếp, bao gồm cung cấp đủ 
dung dịch sát khuẩn tay.  Thêm nữa, những người vô gia cư đang không có nơi ở 
tạm và đang sống tại các khu lều trại nên, đến mức tối đa có thể, giữ khoảng cách 
12 feet nhân 12 feet khi dựng lều, và các cơ quan chính phủ nên cung cấp nhà vệ 
sinh và phương tiện rửa tay cho các cá nhân sống trong các khu lều trại đó như 



  
nêu ra ở Hướng dẫn Tạm thời của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch 
bệnh Ứng phó với vi rút Corona 2019 (COVID-19) Cho Người Vô gia cư Không 
có chỗ ở tạm 
(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/unsheltered-
homelessness.html). 

 

15. Căn cứ vào Bộ luật Chính phủ các mục 26602 và 41601 và Bộ luật Sức khỏe và An 
toàn mục 101029, Viên chức Y tế yêu cầu rằng Cảnh sát trưởng và Trưởng ty kiểm 
sát trong Quận hạt đảm bảo việc tuân thủ và áp dụng của Chỉ thị này.  Vi phạm 
bất kỳ điều khoản nào của Chỉ thị này tạo nên mối đe dọa tiềm tàng và nguy cơ 
cho sức khỏe cộng đồng, tạo nên sự phiền hà cho cộng đồng, và có thể bị phạt tiền, 
phạt tù, hay cả hai. 

 
16. Chỉ thị này sẽ có hiệu lực vào lúc 11g59 tối ngày 31 tháng Ba 2020 và sẽ tiếp tục có 

hiệu lực cho đến 11g59 tối ngày 3 tháng Năm 2020 hay đến khi Viên chức Y tế gia 
hạn, hủy bỏ, thay thế, hay sửa đổi bằng văn bản. 

 
17. Chỉ thị này chỉnh sửa và thay thế Chỉ thị Số C19-07, ban hành ngày 16 tháng Ba 

2020 có hiệu lực từ 11g59 tối ngày 31 tháng Ba 2020. Chỉ thị này cũng gia hạn 
những Chỉ thị Số C19-01b (cấm khách đến thăm tại Bệnh viện Laguna Honda và 
Trung tâm Tái hòa nhập và Đơn vị 4A tại Bệnh viện Đa khoa Zuckerberg 
SanFrancisco), Số C19-03 (cấm khách đến thăm các khu dân cư nhất định), Số 
C19-04 (áp dụng các tiêu chuẩn vệ sinh cho các khách sạn cư trú), Số C19-06(cấm 
khách đến thăm các bệnh viện đa khoa chăm sóc cấp tính và các bệnh viện tâm thần 
cấp tính), Số C19-08 (cấm hầu hết các cuộc hẹn thường nhật và phẫu thuật không 
cấp thiết và khuyến khích việc phát đơn thuốc và các sản phẩm từ cần sa), Số 
C19-09 (cấm khách đến thăm các cơ sở cư trú chăm sóc cư dân lớn tuổi, khu dân cư 
cho người thành niên, và khu dân cư cho người bệnh kinh niên), Số C19-10 (yêu cầu 
báo cáo từ các phòng thí nghiệm về thông tin xét nghiệm COVID-19), và Số C19-11 
(đặt Bệnh viên Laguna Honda và Khu Tái hòa nhập dưới sự cách ly bảo vệ) đến 
11g59 tối ngày 3 tháng Năm 2020, mà không cần phải chỉnh sửa thêm cho những chỉ 
thị đó, mặt khác những chỉ thị đã liệt kê đó vẫn còn hiệu lực.  Chỉ thị này không 
cấm việc điều chỉnh riêng biệt những chỉ thị đó.  

 
18. Quận hạt phải kịp thời cung cấp bản sao của Chỉ thị này như sau: (1) bằng cách 

niêm yết công khai tại trang web của Quản lý Thành phố ( www.sfgsa.org) và trang 
web của Sở Sức khỏe Cộng đồng( www.sfdph.org); (2) bằng cách niêm yết công khai 
tại Tòa Thị chính, tọa lạc tại 1 Dr.Carlton B. Goodlett Pl., San Francisco, CA 94102; 
và (3) bằng cách cung cấp cho bất kỳ ai trong cộng đồng yêu cầu bản sao này. 
Thêm nữa, chủ sở hữu, quản lý, hay người điều hành của bất kỳ cơ sở nào có thể 
chịu ảnh hưởng của Chỉ thị này được khuyến khích niêm yết công khai một bản sao 
của Chỉ thị này tại chỗ và cung cấp bản sao cho bất kỳ ai trong cộng đồng muốn xin 
một bản sao. 

 
19. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Chỉ thị này hay việc áp dụng cho bất kỳ ai hay 

hoàn cảnh nào là không hợp lệ, thì việc nhắc nhở của Chỉ thị, bao gồm việc áp 
dụng phần đó hay điều khoản đó cho những người khác hay tình huống khác vẫn 

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-


  
không bị ảnh hưởng và tiếp tục hoàn toàn có hiệu lực. Chốt lại, các điều khoản 
trong Chỉ thị này đều mang tính nghiêm trọng như nhau. 

 
 

ĐƯỢC CHỈ THỊ BỞI: 
 
 
 
 

Tomás J. Aragón, MD, DrPH, Ngày ký: 31 tháng Ba 2020 
Viên chức Y tế của  
Thành phố và Quận hạt San Francisco 

 
 

Đính kèm: Phụ lục A – Quy trình Hạn chế Giao tiếp 
 



 
 

  Tên doanh nghiệp: 
Địa chỉ cơ sở: 
Ước tính diện tích không gian mở cho cộng đồng: 

Các doanh nghiệp phải thực hiện tất cả biện pháp có thể áp dụng được như liệt kê dưới đây, và sẵn 
sàng giải thích lý do vì sao những  giải pháp không được thực hiện được cho là  không khả dụng cho 
doanh nghiệp. 

 

Bảng hiệu: 

☐Bảng hiệu tại cổng vào công cộng của cơ sở để thông báo cho tất cả nhân viên và khách hàng rằng họ nên: 
tránh bước vào cơ sở nếu họ bị ho hay sốt; duy trì khoảng cách tối thiểu là sáu feet với người khác; hắt hơi và 
ho vào mảnh vải hay khăn giấy, nếu không có sẵn giấy hay vải, thì ho vào khuỷu tay của mình; và không bắt 
tay hay đụng chạm nhau nếu không cần thiết. 

☐Bảng hiệu niêm yết bản sao của Quy trình Hạn Chế Giao Tiếp tại cổng vào công cộng của cơ sở. 
 

Các Giải pháp để Bảo vệ Sức khỏe của Nhân viên (đánh dấu tất cả các điều áp dụng được cho cơ sở ): 

□ Mọi người đã được chỉ đạo làm việc tại nhà trong trường hợp có thể.  

□ Tất cả nhân viên đã được thông báo không đi làm nếu có bệnh. 

□ Việc kiểm tra triệu chứng được thực hiện trước khi nhân viên bước vào nơi làm việc. 

□ Tất cả bàn làm việc hay quầy làm việc cá nhân được tách biệt ra ít nhất sáu feet . 

□ Các phòng nghỉ, nhà vệ sinh, và những phòng công cộng khác được khử trùng thường xuyên, 
theo lịch trình như sau: 

□ Phòng nghỉ: 
□ Nhà vệ sinh : 
□ Nơi khác ( ): 

□ Chất khử trùng và những vật dụng có liên quan có sẵn cho nhân viên tại (những) địa điểm sau: 
 
□ Dung dịch sát khuẩn tay có hiệu lực chống COVID-19 có sẵn cho tất cả nhân viên tại (những) địa điểm sau: 

 
□ Xà phòng và nước có sẵn cho tất cả nhân viên tại (những) địa điểm sau: 

□ Các bản sao của Quy trình này đã được phân phát cho tất cả nhân viên. 

□ Không bắt buộc – Mô tả những giải pháp khác: 
 

Các Giải pháp Ngăn chặn Đám đông Tụ tập (đánh dấu 
tất cả các điều áp dụng được cho cơ sở ): 

 

□ Giới hạn số khách hàng trong cửa hàng tại cùng 1 thời điểm (ghi số), nhằm  
  giúp khách hàng và nhân viên dễ dàng duy trì khoảng cách ít nhất sáu feet với nhau tại mọi thời điểm có thể . 

□ Chỉ định một nhân viên tại cửa để đảm bảo lượng khách hàng tối đa trong cơ sở không vượt qua 
con số như nêu ở trên. 

□ Thiết lập giới hạn hàng hóa mỗi người được phép mua đối với hàng hóa bán chạy để giảm đám đông và 
hàng chờ. Giải thích: 

 

□ Không bắt buộc — Mô tả những giải pháp khác: 



 

 

Những Giải pháp Giữ Mọi người Cách xa nhau Ít nhất Sáu Foot (đánh dấu tất cả điều áp dụng được cho 
cơ sở) 

□ Đặt các bảng hiệu ngoài cửa hàng nhắc nhở mọi người cách xa nhau ít nhất sáu feet, gồm cả việc đứng 
xếp hàng. 

□ Đặt băng dán hay các dụng cụ đánh dấu khác ở các điểm cách xa nhau ít nhất sáu feet tại khu 
vực xếp hàng trong cửa hàng cũng như  trên vỉa hè tại các cổng ra vào kèm theo những bảng hiệu chỉ 
thị khách hàng sử dụng các mốc đánh dấu đó để duy trì khoảng cách lẫn nhau. 

□ Tách khu vực đặt hàng khỏi khu vực giao hàng để ngăn khách hàng tụ tập. 

□ Tất cả nhân viên đã được hướng dẫn duy trì khoảng cách ít nhất sáu feet  với khách hàng và với 
nhau, trừ những nhân viên phải đến gần trong giây lát khi cần để nhận tiền trả, giao hàng hay cung cấp dịch 
vụ, hay những việc cần thiết khác.  

□ Không bắt buộc — Mô tả những giải pháp khác: 
 

Những Giải pháp Ngăn chặn Tiếp xúc Không cần thiết (đánh dấu tất cả các điều áp dụng được cho cơ sở ): 

□ Ngăn cản mọi người tự lấy những món đồ có liên quan đến thực phẩm. 

□ Nắp tách và những món thuộc quầy đồ ăn do nhân viên cung cấp; khách hàng không tự lấy. 

□ Không để khách hàng tự lấy và dùng các thùng đồ ăn cồng kềnh. 

□ Không cho phép khách hàng tự đem giỏ, ca, hay những món tái sử dụng khác  từ nhà đến. 

□ Thực hiện các hệ thống chi trả không tiếp xúc hay, nếu không khả thi, phải khử trùng các hệ 
thống chi trả thường xuyên. Mô tả: 

□ Không bắt buộc — Mô tả những giải pháp khác (như áp dụng khung giờ chỉ cho người già): 
 

Các Giải pháp Tăng Cường Vệ sinh (đánh dấu tất cả các điều áp dụng được cho cơ sở ): 

□ Khăn khử trùng có hiệu quả chống lại COVID-19 có sẵn gần các xe đẩy và giỏ mua hàng. 

□ Chỉ định (các) nhân viên khử trùng xe đẩy và giỏ thường xuyên. 

□ Dung dịch sát khuẩn tay, xà phòng và nước, hay chất khử trùng có hiệu quả khác có sẵn cho cộng 
đồng tại hay gần cổng vào của cơ sở, tại các quầy tính tiền, và bất kỳ nơi nào khác trong cửa hàng hay ngay 
bên ngoài nơi mà mọi người có giao tiếp trực tiếp. 

□ Khử trùng tất cả cổng chi trả, bút viết, và bút cảm ứng sau mỗi lần sử dụng. 

□ Thường xuyên khử trùng tất cả bề mặt có khả năng tiếp xúc cao. 

□ Không bắt buộc — Mô tả những giải pháp khác: 
 

* Bất kỳ giải pháp nào khác không có ở đây phải được liệt kê trên các trang riêng và doanh nghiệp phải 
đính kèm với văn bản này. 

Dưới đây là thông tin chi tiết để liên hệ trong trường hợp quý vị có bất kỳ câu hỏi hay 

nhận xét nào về quy trình này:Tên: Số điện thoại: 



 

 
Ghi chú: Phiên bản biểu mẫu có thể điền của văn bản này có sẵn trên mạng tại  www.sfdph.orghaywww.sfgsa.org 
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