
TÓM TẮT VIỆC THỰC THI LỆNH Y TẾ 
BAN HÀNH NGÀY 18 THÁNG NĂM 

      

 
Vào ngày 18 tháng 5, Viên Chức Y Tế Quận Hạt ban hành một lệnh mới đặt trọng tâm vào việc 
thiết lập các biện pháp an toàn nhằm làm giảm việc lây lan của COVID-19.  Nhiều biện pháp 
hạn chế trước đây không còn cần thiết vì đã có nhiều người hơn được tiêm chủng và các 
trường hợp nhiễm COVID-19 cũng đã giảm bớt trong cộng đồng.  Tuy nhiên, điều quan trọng 
là có được nhiều người được tiêm ngừa và người nào chưa tiêm ngừa đầy đủ vẫn tiếp tục áp 
dụng các biện pháp an toàn thích hợp.  Vì vậy, Lệnh mới cũng đòi hỏi chủ nhân các doanh 
nghiệp xác định các nhân viên nào trong hãng đã được tiêm ngừa đầy đủ, để tuân thủ các quy 
tắc hiện hành và dự định về Thể thức an toàn của Quận Hạt và Tiểu Bang tại nơi làm việc. Lệnh 
mới này có hiệu lực kể từ ngày Thứ Tư 19 tháng 5, năm 2021, một khi Quận Hạt chuyển sang 
Ngạch Vàng trong Kế Hoạch Mở Cửa Kinh Tế An Toàn của Tiểu Bang.  
 

Lệnh mới này thay thế cho Lệnh Giảm thiểu rủi ro được sửa đổi ban hành 
ngày 5 tháng 10 năm 2020 và hủy bỏ nhiều quy định, bao gồm các điều 
sau: 

• Không còn bắt buộc phải cho nhân viên làm việc ở nhà một cách tối đa:  Các cơ 
sở thương mại không còn bị bắt buộc phải cho nhân viên làm việc ở nhà một cách tối 
đa.   

• Không còn phải áp dụng Thể thức giữ khoảng cách khi giao tiếp: Các cơ sở 
thương mại và cơ quan chính phủ không cần phải nộp các Thể thức giữ Khoảng cách 
khi Giao tiếp cho Sở Y Tế Công Cộng Quận Hạt. Thay vào đó, họ phải tuân thủ mọi 
quy tắc của Tiểu Bang áp dụng cho cơ sở của họ, bao gồm Quy định Khẩn cấp Phòng 
Ngừa COVID-19 của Cal/OSHA, áp dụng cho hầu hết các doanh nghiệp. 

• Chỉ thị Bắt buộc của địa phương về giới hạn số người đã bị hủy bỏ: Quy tắc địa 
phương liên quan đến giới hạn số người được vào bên trong cơ sở không còn nữa.  
Để có thêm thông tin về những điều được cho phép trong Ngạch Vàng, hãy tham 
khảo Kế Hoạch Mở Cửa Kinh Tế An Toàn và Hướng dẫn để làm Giảm thiểu Rủi ro trên 
trang mạng của Tiểu Bang. 

 

 

https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/


Lệnh mới này thay thế những hạn chế trước đây trong các sinh hoạt và 
đặt trọng tâm vào một số yêu cầu liên quan đến việc tiêm ngừa, mang 
khăn che mặt, và báo cáo về số trường hợp nhiễm, bao gồm: 

• Yêu cầu tất cả các cơ sở thương mại và cơ quan chính phủ xác định tình trạng tiêm 
ngừa của nhân viên (và các nhà thầu và người tình nguyện có mặt trong cơ sở).

o Xác nhận về tình trạng tiêm ngừa

• Yêu cầu mọi người, mọi cơ sở thương mại, và cơ quan chính phủ tuân thủ Chỉ thị Bắt 
buộc về việc Mang khăn che mặt.

• Yêu cầu mọi cơ sở thương mại và cơ quan chính quyền tuân thủ Chỉ thị Bắt buộc 
dành cho Nhân viên Chưa Tiêm ngừa của Viên Chức Y Tế.

• Yêu cầu các cơ sở thương mại và cơ quan chính quyền tiếp tục báo cáo ngay lập tức 
khi có nhân viên nhiễm COVID-19 cho Sở Y Tế Công Cộng, và mọi chương trình cho 
thanh thiếu niên (bao gồm  trường học, trại sinh hoạt, chương trình thể thao, và các 
chương trình dành cho thanh thiếu niên khác) tiếp tục báo cáo về số người nhiễm 
COVID-19, như đã giải thích trong Chỉ thị Bắt buộc về Báo cáo cho các trường từ Mẫu 
giao đến lớp 12, Chương trình thể thao cho Thanh thiếu niên, và các Chương trình

https://covid19.sccgov.org/mandatory-directive-case-reporting-k-12-schools-and-youth-programs
https://covid19.sccgov.org/mandatory-directive-case-reporting-k-12-schools-and-youth-programs
https://covid19.sccgov.org/mandatory-directive-unvaccinated-personnel
https://covid19.sccgov.org/mandatory-directive-unvaccinated-personnel
https://covid19.sccgov.org/mandatory-directive-use-face-coverings
https://covid19.sccgov.org/mandatory-directive-use-face-coverings
https://covid19.sccgov.org/sites/g/files/exjcpb766/files/Documents/Self-Certification-Vaccination-Status-Form-VI.pdf

