Ý Kiến Phản Hồi cho Công Chúng về Quy Tắc Đề Xuất:
Các Yêu Cầu về Sức Khỏe Cộng Đồng cho các Doanh Nghiệp Seattle 03-2020

Vào tháng 7, Bộ Tài Chính và Dịch Vụ Hành chính (Department of Finance and Administrative Services - FAS)
yêu cầu các doanh nghiệp phải tuân theo một quy tắc tạm thời về sức khỏe cộng đồng do nhà nước đưa ra,
bao gồm việc sử dụng khẩu trang, cách ly xã hội và tuân thủ các giới hạn về số lượng người được chứa. Khi
các trường hợp bị nhiễm COVID-19 tiếp tục gia tăng trên toàn tiểu bang, bộ đã làm biện pháp tạm thời này
trở thành một quy tắc cố địnhtrong suốt thời gian của đại dịch. Là một phần của quá trình này, FAS cần ý
kiến từ các doanh nghiệp về cách để hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc thực hiện các yêu cầu. Các ý kiến
của cộng đồng đã được chấp nhận qua điện thoại, email và thư bưu điện cho đến 5 giờ chiều, thứ Sáu, ngày
28 tháng 8.
Quy tắc cuối cùng, có sẵn trên trang web của FAS, có hiệu lực vào ngày 9 tháng 9 năm 2020. Dưới đây là bản
tóm tắt ngắn gọn về các ý kiến mà chúng tôi nhận được:
●

Tất cả các ý kiến đều bày tỏ sự ủng hộ đối với các yêu cầu chung về sức khỏe cộng đồng, bao gồm
việc sử dụng khẩu trang, cách ly xã hội và tuân thủ các giới hạn về số lượng người được chứa.

●

Một ý kiến cho rằng FAS nên có hành động mạnh mẽ hơn đối với các doanh nghiệp không tuân thủ
theo quy tắc. Tuy nhiên, bốn ý kiến khác cho rằng các doanh nghiệp hoàn toàn không nên chịu trách
nhiệm thực thi các quy tắc này; thay vào đó, các văn phòng chính phủ phải chịu trách nhiệm thi
hành các quy tắc.

●
Phản hồi: “Quy tắc này là về sức khỏe cộng đồng và để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho tất cả
chúng ta,” Calvin W. Goings, Giám đốc Sở Tài Chính và Dịch Vụ Hành Chính cho biết.
“Chúng tôi coi các doanh nghiệp Seattle là những đối tác trong công việc này và trọng
tâm của chúng tôi đã và sẽ vẫn là tiếp cận cộng đồng và giáo dục để đảm bảo khách
hàng và nhân viên luôn an toàn và khỏe mạnh.”
Là một phần của sự nỗ lực trong việc giáo dục và tiếp cận cộng đồng, bộ đã phát một
trang tờ rơi bằng bảy ngôn ngữ cho các doanh nghiệp, cho ra một trang web và hợp tác
với Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế (Office of Economic Development) trong một chiến
dịch email để giúp củng cố các yêu cầu do nhà nước đưa ra để giúp bảo vệ nhân viên và
khách hàng của doanh nghiệp.
Các doanh nghiệp vi phạm nhiều lần và/hoặc nghiêm trọng sẽ bị đình chỉ giấy phép kinh
doanh của Thành Phố Seattle và có thể bị buộc tội có hình phạt tối đa lên đến 364 ngày
tù và phạt 5,000 đô la.
Bất kỳ ai lo ngại về phản ứng dữ dội đối với các doanh nghiệp hoặc chủ doanh nghiệp vì
việc thực thi các chính sách này được khuyến khích xem hướng dẫn do Trung Tâm Kiểm
Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) phát hành có tựa đề “Hạn Chế Bạo Lực Tại Nơi
Làm Việc Liên Quan Đến Chính Sách Phòng Ngừa COVID-19 Tại Các Doanh Nghiệp Bán Lẻ
và Dịch Vụ”.
●

Một người bình luận đã yêu cầu hướng dẫn thêm cho các doanh nghiệp bán lẻ về cách xử lý những
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khách hàng miễn khẩu trang vì lý do y tế.
Phản hồi: Doanh nghiệp không nên yêu cầu bằng chứng hoặc chi tiết nếu khách hàng nói rằng họ
được miễn yêu cầu khẩu trang vì lý do y tế. Các doanh nghiệp nên cung cấp các lựa chọn
dịch vụ thay thế, chẳng hạn như giao hàng ở lề đường hoặc cho phép khách hàng đeo
mặt nạ che toàn mặt thay vì khẩu trang, để giữ an toàn cho nhân viên và khách hàng.
Để biết thêm thông tin nhằm giúp hỗ trợ các doanh nghiệp thi hành các yêu cầu này,
bao gồm thông tin về các trường hợp miễn trừ y tế đối với khẩu trang che mặt, xin vui
lòng truy cập trang web FAS về Yêu Cầu Cho Doanh Nghiệp và Nhà Hàng Trong Dịch
COVID-19 và Các Câu Hỏi Thường Gặp về Vải Che Mặt và Khẩu Trang của Bộ Y Tế Tiểu
Bang Washington.

