Các Yêu Cầu về Covid-19 của Sở Y Tế Công
Cộng Dành Cho Doanh Nghiệp

Để giúp làm chậm sự gia tăng đáng báo động của các ca nhiễm
COVID-19 trong khu vực của chúng ta, chúng ta có hướng dẫn
toàn tiểu bang mới dành cho các nhà hàng và doanh nghiệp
hoạt động tại Thành Phố Seattle. Hướng dẫn nêu dưới đây kết
hợp với các yêu cầu sức khỏe cộng đồng hiện có đối với các
doanh nghiệp như:
• Yêu cầu khách hàng đeo khăn che mũi và miệng.
• Tuân thủ giãn cách xã hội
• Duy trì hướng dẫn về số lượng người trong các doanh nghiệp và các hành vi bảo vệ cá nhân khác theo yêu cầu của
lệnh toàn tiểu bang.
Vi phạm lệnh này là có tội, có thể bị phạt đến 90 ngày tù và
phạt tiền lên đến 100 đô la. Các doanh nghiệp vi phạm lệnh
nhiều lần có thể bị mất giấy phép kinh doanh.
Có hiệu lực bây giờ
Nhà Hàng được phép phục vụ ăn uống trong nhà nhưng không
quá 50% số lượng người được cho phép và các bàn ăn phải
cách nhau ít nhất 6 feet (2 mét). Mỗi bàn không được quá 10
người nhưng cho phép nhiều hộ gia đình ngồi chung. Bia rượu
phải ngừng phục vụ sau 12h khuya, nhưng đồ ăn nước uống
vẫn có thể tiếp tục phục vụ sau 12h khuya.
Các Cơ Sở Thể Dục và Phòng Tập Gym được phép hoạt động
trong nhà nhưng không quá 50% số lượng người được cho
phép. Các môn thể thao ngoài trời cũng được cho phép nhưng
không quá 50% số lượng người được cho phép hoặc không
quá 400 người (bao gồm cả khán giả), tùy theo con số nào thấp
hơn.
Trung Tâm Chơi Bowling (ném banh lăn), Bảo Tàng/ Sở Thú/
Thủy Cung và Rạp Chiếu Phim có thể mở cửa nhưng không
quá 50% số lượng người được cho phép hoặc không quá 400
người, tùy theo con số nào thấp hơn. Các rạp chiếu phim cho
khách ngồi trên xe vẫn được phép hoạt động và phải tiếp tục
tuân theo các hướng dẫn hiện tại của rạp chiếu phim ngồi trên
xe.
Bất Động Sản: Số người được cho phép trong văn phòng được
tăng lên 50% và các hoạt động như xem nhà, kiểm tra, thẩm
định và kiểm tra lần cuối sẽ được sắp xếp theo lịch hẹn và giới
hạn ở 10 người một lúc (không bao gồm đại lý bất động sản/
người môi giới), phải tiếp tục giãn cách xã hội trong mọi lúc.
Các Tiệm Bán Lẻ được phép mở cửa nhưng không quá 50% số
lượng người được cho phép và các khu vực chung như khu ăn

uống có thể hoạt động. Các cơ sở kinh doanh thực phẩm phải
tuân theo các hướng dẫn về COVID-19.
Dịch Vụ Chuyên Nghiệp được yêu cầu phải cho phép nhân viên
làm việc tại nhà khi có thể và đóng cửa văn phòng đối với công
chúng nếu có thể. Các văn phòng vẫn mở cửa phải giới hạn số
người trong nhà là 25 phần trăm sức chứa.
Dịch Vụ Cá Nhân được giới hạn số người trong nhà là 25 phần
trăm sức chứa. Các nhà cung cấp dịch vụ cá nhân bao gồm: bác
sĩ thẩm mỹ, kiểm tra thẩm mỹ, tạo mẫu tóc, thợ cắt tóc, chuyên
gia thẩm mỹ, chuyên gia thẩm mỹ bậc thầy, thợ làm móng,
người làm ở tiệm làm móng, bác sĩ dùng điện (tẩy hoặc triệt
tóc hoặc lông), nghệ sĩ trang điểm kiểu trang điểm vĩnh viễn,
tiệm làm da rám nắng, và nghệ sĩ xăm hình.
Các Cơ Sở Chăm Sóc Dài Hạn, Viện Dưỡng Lão được phép cho
người đến thăm ngoài trời. Việc thăm viếng trong nhà bị cấm,
nhưng cho phép các trường hợp cá nhân ngoại lệ dành cho
người hỗ trợ thiết yếu hoặc dịch vụ chăm sóc cuối đời.
Yêu Cầu Khẩu Trang Trong Các Doanh Nghiệp
Khách hàng của doanh nghiệp phải đeo khăn che mặt trừ khi
họ là:
• Trẻ em dưới năm tuổi.
• Những người có tình trạng sức khỏe, tình trạng sức khỏe tâm
thần hoặc khuyết tật khiến họ không thể đeo khăn che mặt.
Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, ở những người có
tình trạng sức khỏe khiến việc đeo khăn che mặt có thể cản trở
đường hô hấp hoặc người bị bất tỉnh, mất khả năng vận động
hoặc không thể tháo khăn che mặt mà không có sự trợ giúp.
Vui lòng gọi số 206-684-2489 (có dịch vụ thông dịch) hoặc
truy cập www.seattle.gov/business-regulations/business-andrestaurant-requirements-during-covid-19
Thành Phố hiện có một số nguồn hỗ trợ để giúp các doanh
nghiệp nhỏ duy trì hoạt động trong thời kỳ đại dịch COVID-19.
www.seattle.gov/office-of-economic-development/covid-19

