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Thông tin mới 

Ngày 29 tháng 3 năm 2020 
Hạt Salt Lake ban hành lệnh y tế công cộng 

“Salt Lake County: Hãy giữ an toàn. Hãy ở nhà.” 
 

Lệnh bắt buộc này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ở nhà, đóng cửa các hàng quán doanh 
nghiệp và yêu cầu các doanh nghiệp đang mở của tuân thủ nghiêm ngặt trong việc tuân thủ các 

khuyến cáo giữ khoảng cách xã hội. 
 
( Hạt Salt Lake ) - Hôm nay, thị trưởng Mayor Jenny Wilson và sở sức khỏe hạt Salt Lake đã 
ban hành lệnh y tế công cộng nhằm đưa ra các biện pháp bảo vệ tiếp theo để ngăn chặn sự lây 
lan của vi rút COVID-19. Lệnh này được gọi là “Salt Lake county : Hãy giữ an toàn. Hãy ở nhà” 
có hiệu lực từ 
bắt đầu từ đêm nay ( tức 12:01 thứ 2 ngày 30 tháng 3) và sẽ kéo dài đến hết 11:59 thứ 2 ngày 
14 tháng 4. Lệnh này bao gồm: 
 

1. Tất cả các cá nhân đều phải ở nhà, ngoại trừ khi phải tham gia vào các hoạt động thiết 
yếu ( xem ở trang sau), và những cá nhân đi làm thì công việc phải trong có trong danh 
sách của lệnh ( xem trang sau). 

2. Tuân theo các lệnh liên quan đến hoạt động dịch vụ thực phẩm đã được tiểu bang và 
hạt thông báo trước đó. 

3. Đóng cửa các doanh nghiệp mà hoạt động như nơi tụ tập đông người hoặc có sự tiếp 
xúc gần giữa người với người. 

4. Đóng cửa các sân chơi trẻ em và cấm các môn thể thao đồng đội. Các sân thể thao và 
sân tập ngoài trời vẫn mở cửa cho cá nhân riêng lẻ hoặc các thành viên trong cùng 1 hộ 
gia đình tuy nhiên mỗi người bắt buộc phải duy trì khoảng cách ít nhất 6 feet đối với 
người lạ khi tận hưởng các hoạt động giải trí ngoài trời. 

5. Tích cực thực hiện giữ khoảng cách xã hội và cho những nhân viên đang bị ốm tạm 
nghỉ; giữ khoảng cách xã hội ít nhất là 6 feet giữa người với người trong tòa nhà. 
Những người lao động có triệu chứng sốt hoặc các bệnh về đường hô hấp không được 
xuất hiện dưới bất kỳ trường hợp nào. 

6. Do tính chất hoạt động có thể không thể tuân thủ đầy đủ theo lệnh, các doanh nghiệp 
thiết yếu nên cần làm hết sức mình để tuân thủ các khuyến nghị về giữ khoảng cách xã 
hội. Tuy vậy, những công nhân bị bệnh sẽ không được đi làm. 

 
Xem trang tiếp theo để biết các doanh nghiệp phải đóng cửa và những doanh nghiệp thiết yếu. 
 
Luật tiểu bang yêu cầu có hình phạt cho các vi phạm lệnh y tế công cộng. Trong khi các hình 
phạt được đề ra bởi tiểu bang được phân loại là hành vi phạm tội nhẹ ( loại B đối với vi phạm 
lần đầu, loại A cho vi phạm nhiều lần), Hạt Salt Lake đã yêu cầu các thành phố địa phương 
thực thi lệnh y tế công cộng bằng các cảnh báo thay vì trích dẫn thông thường. Hành vi phạm 
tội lặp lại hoặc nghiêm trọng có thể bị buộc tội. 
 
“Lệnh này bổ sung cho cả chỉ thị của Thống đốc và cả mục đích hiện tại của Hạt Salt Lake. Mục 
tiêu của chúng ta là để cứu người và giữ cho hệ thống y tế không bị quá tải”, thị trưởng Jenny 
Wilson cho biết. “ Việc mọi người hạn chế tụ tập là một trong những điều quan trọng nhất để 
giúp ‘làm phẳng đường cong’ và giảm căng thẳng cho hệ thống sức khỏe của chúng ra. Lệnh 
này giúp cân bằng giữa sức khỏe cộng đồng và nền kinh tế bằng cách chỉ cấm các hoạt động 
kinh doanh dễ lây truyền virut COVID-19 nhất.” 
 
 



 Salt Lake County: Stay Safe. Stay Home 
In effect March 30 through April 13, 2020 

Gary Edward, giám đốc điều hành sở y tế hạt Salt Lake cho biết:”Mọi cá nhân và gia đình cần 
phải nỗ lực duy trì khoảng cách vật lý với người khác trong cộng đồng. Mức độ mà các thành 
viên trong cộng đồng tuân theo luật này sẽ trực tiếp xác định mức độ bùng phát của Hạt Salt 
Lake”. 
 
Các doanh nghiệp phải đóng cửa 

● Tiệm tóc nữ, móng tay và nối mi 
● Các tiệm tóc nam 
● Các tiệm wax/ wax bằng laser 
● Các tiệm spa và thẩm mỹ 
● Các tiệm xăm thẩm mỹ 
● Các tiệm tỉa lông mày 
● Các tiệm xăm hình, bấm lỗ/bấm khuyên 
● Các tiệm mát xa và nhuộm da 
● Các hồ bơi và miếng đệm nghịch nước 

cho trẻ em 

● Thủy cung, thảo cầm viên, vườn chim và 
bảo tàng 

● Sân chơi và trung tâm giải trí 
● Khu vui chơi giải trí, bowling và rạp chiếu 

phim 
● Phòng tập thể dục và trung tâm thể hình 
● Nhà hát và các địa điểm biểu diễn, các 

trung tâm vui chơi trong nhà 
● Các câu lạc bộ xã hội 

 
Các doanh nghiệp thiết yếu ( mở cửa có điều kiện) 
Các doanh nghiệp thiết yếu được yêu cầu phải cho các nhân viên bị sốt hoặc các triệu chứng 
về đường hô hấp nghỉ việc. Họ phải thực hiện giữ khoảng cách xã hội ( 6 feet giữa tất cả mọi 
người) càng nhiều càng tốt.

● Cửa hàng tạp hóa, hiệu thuốc, cửa hàng 
tiện lợi và trạm xăng 

● Các cửa hàng bán và sửa chữa ô tô và xe 
đạp 

● Dịch vụ thú y và thú cưng 
● Dịch vụ thức ăn 
● Dịch vụ sản xuất thực phẩm đồ ăn và đồ 

uống 
● Các tổ chức tôn giáo và các dịch vụ từ 

thiện xã hội 
● Trung tâm giữ trẻ 
● Dịch vụ cung cấp bảo hiểm và tài chính 
● Cửa hàng phần cứng và vật tư 
● Các ngành nghề xây dựng quan trọng 
● Đưa thư, vận chuyển và giao hàng 

● Giặt là và giặt khô 
● Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà 
● Pháp lý, kế toán và bất động sản 
● Khách sạn và nhà nghỉ 
● Các trường đại học 
● Giao thông, tiện tích và các cơ sở hạ tầng 

thiết yếu khác 
● Truyền thông và các chức năng thiết yếu 

của chính phủ 
● Bất kỳ doanh nghiệp hoặc công nhân viên 

nào nằm trong số các lĩnh vực cơ sở hạ 
tầng quan trọng của Bộ An ninh Nội địa 
Hoa Kỳ ( U.S. Department of Homeland 
Security’s critical infrastructure sectors) 

● Dịch vụ ăn uống 
 

Dịch vụ ăn uống 
Hoạt động dịch vụ ăn uống phải tuân thủ theo các hạn chế được quy định theo lệnh Utah 
Health ngày 21/3, bao gồm 

● Dịch vụ ăn uống tại cửa hàng/nhà hàng bị cấm 
● Đặt hàng trực tiếp bị cấm, đơn hàng phải được thực hiện từ xa qua “drive-thru” qua 

ứng dụng, điện thoại hoặc trực tuyến. 
● Không khuyến khích thanh toán bằng tiền mặt, khuyến khích thanh toán trực tuyến, 

qua ứng dụng hoặc điện thoại. 
● Thiết bị xử lý thanh toán phải được làm sạch giữa các giao dịch. 

 
 

● Nhân viên tính tiền không được tham gia vào việc chuẩn bị thực phẩm, xử lý hoặc 
giao hàng. 

● Quản lý phải đảm bảo hàng ngày và đầu mỗi ca làm việc rằng không có nhân viên bị 
bệnh. 

https://www.cisa.gov/critical-infrastructure-sectors
https://www.cisa.gov/critical-infrastructure-sectors
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● Việc giao hàng của bên thứ ba chỉ được cho phép thông qua khi thực hiện kiểu giao 
hàng “không tiếp xúc/ đặt ở cửa” và các nhân viên giao hàng không bị bệnh và phải 
sử dựng các biện pháp khử trùng, làm sạch giữa các giao dịchh. 

 
Các doanh nghiệp khác ( mở cửa có điều kiện) 
 
Tất cả các doanh nghiệp không đóng cửa hoặc được coi là thiết yếu được yêu cầu phải cho 
các nhân viên bị sốt hoặc có các triệu chứng hô hấp nghỉ việc và được yêu cầu thực hiện 
nghiêm túc giữ khoảng cách xã hội ( 6 feet giữa tất cả mọi người) 
 


