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

Thống đốc Jay Inslee đã công bố những hạn chế mới trên 
toàn tiểu bang đối với các cuộc tụ họp và kinh doanh. Trong 
hai tuần đầu của tháng 11, Seattle đã có hơn 1.600 cư dân 
được chẩn đoán nhiễm vi-rút, chiếm gần 20% tổng số ca 
nhiễm ở Seattle kể từ tháng 3 năm 2020. Số ca nhiễm trên 
100.000 đầu người tại Seattle cao hơn 5 lần so với cuối mùa 
hè, tăng từ 40.8 ca nhiễm trên 100.000 cư dân lên tới hơn 
232 ca nhiễm trên 100.000 cư dân. Số người ở Seattle hiện 
đang nằm tại bệnh viện vì COVID-19 đã tăng nhanh trong 
tuần qua và là mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2020.

Quý vị có thể xem tóm tắt một số hạn chế mới dưới đây. Y tế 
Công cộng có thông tin đầy đủ hơn về các hạn chế COVID-19 
tại đây. 

Trừ khi có lệnh khác, các hạn chế dưới đây được áp dụng 
trên toàn tiểu bang và sẽ có hiệu lực vào thứ Hai, ngày 16 
tháng 11 lúc 11:59 tối và sẽ có hiệu lực cho đến thứ Hai, 
ngày 14 tháng 12.

Tụ tập trong nhà 
Cấm tụ tập với những người sống bên ngoài hộ gia đình 
của quý vị trừ khi những người này đã được cách ly trong 
14 ngày hoặc cách ly trong 7 ngày và có kết quả xét nghiệm 
âm tính với COVID-19.

Cửa hàng bán lẻ/Trung tâm thương 
Số người được chứa trong tiệm không quá 25% số người 
được cho phép và phải đóng cửa bất kỳ khu vực tiếp 
khách/tụ tập nào không liên quan đến thực phẩm. Khu vực 
ẩm thực có chỗ ngồi trong nhà phải đóng cửa.

Cơ sở chăm sóc dài hạn 
Chỉ cho khách đến thăm bên ngoài trời, với một số trường 
hợp ngoại lệ như chăm sóc cuối đời và nhân viên hỗ trợ 
thiết yếu được chấp nhận.

Bảo tàng/Sở thú/Thủy cung 
Dịch vụ trong nhà phải đóng cửa.

Tụ tập ngoài trời 
Không tụ tập quá 5 người sống bên ngoài hộ gia đình của 
quý vị.

Các dịch vụ cá nhân 
Số người được chứa trong tiệm không quá 25% số người 
được cho phép.

Những dịch vụ chuyên nghiệp
Bắt buộc nhân viên phải làm việc tại nhà khi có thể và đóng 
cửa văn phòng. Nếu văn phòng vẫn mở, số người được 
chứa trong văn phòng không quá 25% số người được cho 
phép.

Lễ tại nhà thờ 
Số người được chứa trong nhà thờ không quá 25% số 
người được cho phép hoặc không quá 200 người, tùy theo 
điều kiện nào ít người hơn. Dàn hợp xướng hoặc ban nhạc 
không được biểu diễn trong suốt thời gian làm lễ. Nghệ sĩ 
đơn được phép biểu diễn. Các thành viên làm lễ phải luôn 
đeo khẩu trang và không được hát trong hội thánh.

Nhà hàng và quán bar 
Dịch vụ bên trong quán phải đóng cửa. Dịch vụ ăn uống 
ngoài trời và mang đi được cho phép. Ăn uống ngoài trời 
phải tuân quy tắc cho phép. Bàn ăn ngoài trời không cho 
phép quá 5 người mỗi bàn. Những hạn chế cho nhà hàng 
này có hiệu lực vào Thứ Tư, ngày 18 tháng 11, lúc 12:01 
sáng.

Du lịch 
Khuyến nghị cách ly 14 ngày sau khi trở về từ chuyến du 
lịch ra khỏi tiểu bang.

Đám cưới và đám tang 
Cấm tổ chức tiệc đám cưới và đám tan. Số người trong 
buổi lễ không quá 30 người.

Thể thao dành cho thanh niên và người lớn 
Chỉ cho phép các vận động viên trong nhóm tập chung 
ngoài trời, Các vận động viên cần phải đeo khẩu trang.

Có Câu Hỏi Về Yêu Cầu Này?
Vui lòng gọi 206-684-2361 (dịch vụ phiên dịch có sẵn) hoặc 
truy cập
www.seattle.gov/business-regulations/business-and-
restaurant-requirements-during-covid-19
www.seattle.gov/mayor/covid-19/covid-19-reopening 


