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CHỈ THỊ BẮT BUỘC VỀ VIỆC SỬ DỤNG KHĂN CHE MẶT  

 
Vui lòng xem lại tất cả các lệnh, hướng dẫn và quy định hiện hành về sức khỏe cộng đồng 

của Tiểu Bang. Khi có sự khác biệt giữa các quy định về sức khỏe cộng đồng của Quận Hạt 
và của Tiểu Bang, thì phải tuân theo các quy định nào gắt gao hơn. 

Thông tin về các quy định về sức khỏe cộng đồng của Tiểu Bang có tại covid19.ca.gov.   

Ban hành: Ngày 18 tháng 5 năm 2021 
Có Hiệu lực: Ngày 19 tháng 5 năm 2021 

 
Chỉ thị này đưa ra các yêu cầu đối với việc mang khăn che mặt. Bằng chứng cho thấy khăn che 
mặt ngăn người đang sử dụng, bắn các giọt dịch hô hấp khi thở ra, bao gồm các phần tử có thể 
chứa SARS-CoV-2, loại siêu vi khuẩn gây ra Bệnh Coronavirus Mới lạ năm 2019 (“COVID-
19”). Khăn che mặt cũng bảo vệ người mang bằng cách lọc các giọt dịch nhỏ bé và các phần tử 
do người khác thở ra, bao gồm cả những phần tử có thể chứa SARS-CoV-2. Các phần tử nhiễm 
bệnh của đường hô hấp có thể bị bắn ra trong quá trình thở, nói chuyện, ho, hắt hơi, ca hát, tập 
thể dục hoặc la hét. Sử dụng khăn che mặt đặc biệt quan trọng cho những người chưa được tiêm 
ngừa đầy đủ vì họ có nhiều rủi ro bị nhiễm COVID-19 và lây nhiễm cho người khác hơn.  

Quý vị bắt buộc phải áp dụng chỉ thị này và nếu không tuân theo là vi phạm Lệnh của Viên 
Chức Sở Y Tế ("Lệnh") ban hành vào ngày 18 tháng 5 năm 2021.  

Lệnh được ban hành ngày 18 tháng 5 năm 2021 

Lệnh này có các lời khuyên và áp đặt một số quy định lên tất cả các doanh nghiệp và các tổ chức 
chính phủ để giúp Hạt Santa Clara được an toàn ở mức cao nhất, bao gồm nhưng không giới hạn 
ở những điều sau: 
  

• Xác nhận tình trạng chủng ngừa và các quy tắc bắt buộc đối với nhân viên chưa 
được tiêm ngừa đầy đủ. Các doanh nghiệp và tổ chức chính phủ phải xác định tình trạng 
chủng ngừa của tất cả nhân viên (bao gồm nhân viên, nhân viên làm việc theo hợp đồng 
và tình nguyện viên) hiện đang hoặc sẽ làm việc tại một cơ sở hoặc địa điểm làm việc 
trong Quận Hạt và phải tuân thủ các quy định đối với nhân viên chưa được tiêm ngừa đầy 
đủ, như yêu cầu trong Phần 9.c và 9.d của Lệnh.   
 

https://covid19.sccgov.org/order-health-officer-05-18-2021-focused-safety-measures
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• Quy định về khăn che mặt. Tất cả các doanh nghiệp và tổ chức chính phủ phải tuân thủ 
các quy tắc bắt buộc trong Chỉ thị này. 
 

• Các yêu cầu về việc báo cáo. Các doanh nghiệp và tổ chức chính phủ phải yêu cầu tất cả 
nhân viên thông báo ngay cho doanh nghiệp hoặc tổ chức chính phủ nếu họ có kết quả 
xét nghiệm dương tính với COVID-19 và có mặt tại nơi làm việc (1) trong vòng 48 giờ 
trước khi bắt đầu có các triệu chứng, hoặc trong vòng 10 ngày sau khi bắt đầu có các triệu 
chứng nếu họ có triệu chứng; hoặc (2) trong vòng 48 giờ trước ngày xét nghiệm hoặc 
trong vòng 10 ngày sau ngày xét nghiệm nếu không có triệu chứng. Trong trường hợp 
một doanh nghiệp hoặc cơ quan chính phủ biết rằng có nhân viên nào của họ là người 
được xác nhận có xét nghiệm dương tính với COVID-19 và đã có mặt tại nơi làm việc 
trong khoảng thời gian này, doanh nghiệp hoặc cơ quan chính phủ đó phải báo cáo về 
trường hợp dương tính đó trong vòng 24 giờ cho Sở Y Tế Công Cộng Quận Hạt tại 
www.sccsafeworkplace.org và tuân theo các biện pháp cần thiết sau đó. 

 
Xem Lệnh và trang Hỏi đáp để biết thêm chi tiết.  
 

Quy định về Khăn che mặt 
 
1. Tất cả cư dân, doanh nghiệp và các tổ chức chính phủ phải tuân theo Hướng dẫn sử dụng 

khăn che mặt của Bộ Y Tế Công Cộng California (“Hướng dẫn che mặt CDPH”) được 
ban hành vào ngày 3 tháng 5 năm 2021. Điều khoản này có thể được sửa đổi khi có 
những thay đổi đối với Hướng dẫn che mặt CDPH. 
 

2. Tất cả các doanh nghiệp và tổ chức chính phủ phải bảo đảm rằng nhân viên, khách hàng 
và những người khác tại các cơ sở hoặc địa điểm làm việc mà họ kiểm soát phải tuân thủ 
Chỉ thị này.  

 
 

Luôn nhận thông tin mới nhất 

Để có câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp, vui lòng xem Trang câu hỏi thường gặp. Xin lưu ý 
rằng Chỉ thị này sẽ có thể được cập nhật. Để biết được các tin tức mới nhất về Lệnh của Viên 
Chức Sở Y Tế, hãy tham khảo trang mạng của Sở Y Tế Công Cộng tại 
www.sccgov.org/coronavirus. 

http://www.sccsafeworkplace.org/
https://covid19.sccgov.org/order-health-officer-05-18-2021-focused-safety-measures
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/public-health-orders-faq.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/public-health-orders-faq.aspx
http://www.sccgov.org/coronavirus
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