Cần Ý Kiến Của Quý Vị
Các Yêu Cầu về Covid-19 của Sở Y Tế Công
Cộng Dành Cho Doanh Nghiệp

Các doanh nghiệp tại Thành Phố Seattle phải yêu cầu mọi người trong cơ sở của mình đeo khẩu trang che
mũi và miệng. Các doanh nghiệp cũng phải tuân thủ các quy định về cách ly, các hướng dẫn về số người tối
đa được cho phép trong doanh nghiệp, và các hành vi bảo vệ cá nhân khác theo lệnh của tiểu bang. Vi phạm
lệnh là một tội nhẹ, bị phạt tới 90 ngày tù và lên tới $100. Các doanh nghiệp thường xuyên vi phạm có thể bị
mất giấy phép kinh doanh.
Khi Nào Được Cởi Bỏ Khẩu Trang
Các doanh nghiệp có thể cho phép các cá nhân cởi bỏ khẩu
trang của họ trong các trường hợp sau đây:
• Khi ngồi tại một nhà hàng hoặc một cơ sở cung cấp
dịch vụ ăn uống, trong lúc họ đang ăn hoặc uống, nếu
có thể duy trì khoảng cách ít nhất 6 feet (1,8 mét) với
khách ngồi ở các bàn khác.
• Khi ở khu vực công cộng ngoài trời, với điều kiện là giữ
khoảng cách ít nhất 6 feet (1,8 mét) với những người
không sống chung nhà.
• Khi bất kỳ các cá nhân nào bị điếc hoặc lãng tai và
không đeo khẩu trang là điều cần thiết để giao tiếp.
• Khi làm một dịch vụ cần thiết phải cởi bỏ khẩu trang
tạm thời.
• Khi cần thiết để xác nhận danh tính cá nhân.
• Khi luật liên bang hoặc tiểu bang nghiêm cấm việc che
mặt hoặc yêu cầu cởi bỏ khẩu trang.
Khi Nào Được Miễn Phép Đeo Khẩu Trang
Các doanh nghiệp được miễn phép yêu cầu đeo khẩu trang
cho các cá nhân sau:
• Trẻ em dưới năm tuổi.
• Những người có tình trạng về y tế, tình trạng về sức
khỏe tâm thần hoặc khuyết tật ngăn ngừa việc đeo
khẩu trang. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở
những người đeo khẩu trang có thể gây khó thở hoặc
những người bị bất tỉnh, tàn tật, hoặc không thể cởi gỡ
khẩu trang nếu không có sự trợ giúp.
Cách Ly
Các doanh nghiệp cũng phải thực hành cách ly, đặc biệt là:
• Các bàn phải đặt cách xa nhau khi đo từ ghế đến ghế
để đảm bảo khoảng cách 6 feet (1,8 mét) giữa các
khách hàng ăn ngồi tại bàn với bàn kế bên, hoặc phải

•

có hàng rào vật lý hoặc tường ngăn cách buổng hoặc
bàn.
Nếu quán ăn không có phục vụ bàn, thì quán đó phải
có cách để đảm bảo đủ khoảng cách vật lý tại các trạm
lấy đồ ăn và đồ uống, và chỗ ngồi trong khu vực ăn
uống.

Số Người Tối Đa Được Cho Phép
Các doanh nghiệp cũng phải tuân thủ theo số người tối đa
được cho phép và tất cả các khách hàng phải ngồi ở các
chỗ ngồi được chỉ định cho từng giai đoạn mở lại của tiểu
bang.
Thành Phố cần sự đóng góp ý kiến của quý vị.
Xin cho chúng tôi biết làm thế nào để có thể hỗ trợ doanh
nghiệp của quý vị trong việc đáp ứng các yêu cầu mở cửa
trở lại.
• Vui lòng gửi bất kỳ ý kiến trước 5:00 chiều vào thứ
Sáu, ngày 28 tháng 8:
• Nếu qua điện thoại, hãy gọi 206-386-1268 (dịch vụ
phiên dịch theo yêu cầu)
• Nếu bằng email: Consumerprotection@seatussy.gov
• Nếu bằng thư bưu điện:
City of Seattle
Dept. of Finance and Administrative Services
Attention: Consumer Protection Division
P.O. Box 94785
Seattle, WA 98124-7085

