
                                                                                              

TIỂU BANG FLORIDA & QUẬN HẠT PINELLAS 

HƯỚNG DẪN cho GIAI ĐOẠN 1 MỞ CỬA LẠI 

SẮC LỆNH và HƯỚNG DẪN CỦA TIỂU BANG 

Vào ngày 29 tháng 4 năm 2020, Thống đốc đã ban hành Giai đoạn 1: An toàn. Thông minh. Kế hoạch 

từng bước để phục hồi Florida. Kế hoạch cho phép mở theo từng giai đoạn các dịch vụ và hoạt động 

không thiết yếu, và yêu cầu tất cả các cá nhân tiếp tục tuân theo các hướng dẫn về an toàn và cách ly xã 

hội của CDC. 

1. Theo Sắc lệnh của Thống Đốc 20-111, lệnh An toàn Tại Nhà được kéo dài đến 12:01 sáng thứ Hai, 

ngày 4 tháng 5 năm 2020. 

2. Sắc lệnh của Thống đốc 20-112, Giai đoạn 1: An toàn. Thông minh. Kế hoạch từng bước để phục hồi 

Florida, có hiệu lực từ ngày 4 tháng 5 năm 2020 mà không có ngày hết hạn được đặt và áp dụng như 

sau: 

- Người già và cá nhân có bệnh trạng nghiêm trọng tiềm ẩn được khuyến khích ở nhà và hạn 

chế tiếp xúc để giảm rủi ro bị dịch COVID-19. 

- Tất cả các dịch vụ và hoạt động thiết yếu được cho phép trước đây theo lệnh của Tiểu bang 

An Toàn Hơn Tại Nhà có thể tiếp tục theo sinh hoạt tương tự như đã hoạt động, bao gồm tuân thủ các 

nguyên tắc an toàn do CDC và OSHA ban hành. 

- Như với các sắc lệnh trước đây của Thống đốc, Quán bar, Quán rượu và Câu lạc bộ đêm vẫn bị 

đóng cửa. 

- Nhà Cho thuê nghỉ hè cũng vẫn bị cấm. 

 

3. Nhà hàng và Cửa hàng thực phẩm có thể mở lại các khu vực ăn uống với sự xử dụng tối đa 25% sức 

chứa mà cơ sở đó cho phép. Quầy nơi phục vụ rượu vẫn bị đóng. Chỗ ngồi ngoài trời được cho phép 

theo lệnh của Thống đốc mà không bị giới hạn bởi sức chứa cơ sở, miễn là tuân theo các hướng dẫn 

cách ly xã hội CDC một cách thích hợp. Xin lưu ý rằng sắc lệnh địa phương có thể giới hạn chỗ ngồi bên 

ngoài. Hướng dẫn bổ sung cho các nhà hàng và cơ sở thực phẩm được đính kèm trong trang cuối của 

tài liệu này. 

4. Bắt đầu từ ngày 4 tháng 5 năm 2020, trừ khi bị cấm và được quy định cụ thể dưới đây, các dịch vụ và 

hoạt động không thiết yếu có thể hoạt động theo hướng dẫn cách ly xã hội. Tất cả các dịch vụ và hoạt 

động không thiết yếu có thể được giao hàng và nhận hàng lề đường không giới hạn. Tất cả các hoạt 

động trong cửa hàng được phép phải tuân thủ tối đa 25% sức chứa của cơ sở đó. Công nhân, nhân viên 

và/hoặc nhà thầu độc lập làm việc tại cơ sở không được tính vào tỷ lệ 25% của tòa nhà. Khách hàng vẫn 

sẽ được yêu cầu tuân theo cách ly xã hội CDC thích hợp (không có nhóm nào nhiều hơn 10 người và duy 

trì khoảng cách 6 feet giữa các nhóm). Giới hạn tối đa 25% không áp dụng cho các dịch vụ hoặc hoạt 

động thiết yếu, chẳng hạn như cửa hàng thức phẩm, văn phòng y tế và tiệm bán vật liệu xây cất, v.v. 

https://www.flgov.com/wp-content/uploads/2020/04/EO-20-111.pdf
https://www.flgov.com/wp-content/uploads/2020/04/EO-20-112.pdf


 

5. Các loại dịch vụ và hoạt động không thiết yếu sau vẫn phải được ĐÓNG CỬA theo Thống đốc: 

o Phòng chơi arcade và video/trò chơi 

o Dịch vụ thư giãn/làm đẹp 
o Dịch vụ làm tóc (bao gồm kết tóc, cắt tóc và tạo kiểu) 

o Dịch vụ làm móng tay 

o Dịch vụ cắt tóc 

o Tập thể hình, khiêu vũ, Pilates, và phòng tập yoga và phòng tập thể dục 

o Đấm bóp (trừ khi có chỉ dẫn của y sĩ) 

o Vẽ tranh, thủ công, hoặc lớp nghệ thuật 

o Dịch vụ xăm và xỏ khuyên 

o Ném banh Bowling 

o Sở thú 

o Phòng bi-da 

o Phòng hòa nhạc và âm nhạc 

o Địa điểm có thú vui giải trí và / hoặc công viên nước 

o Rạp chiếu phim và các rạp khác (kể cả rạp giải trí dành cho người lớn) 

 

Bất kỳ dịch vụ và hoạt động không thiết yếu nào khác không được liệt kê cụ thể ở trên đều được phép 

hoạt động, nếu tuân theo 25% yêu cầu sức chứa tối đa và cách ly xã hội. 

 

6. Bảo tàng và Thư viện - Sức chứa tối đa ở mức 25% sức chứa của cơ sở đó. Các sinh hoạt tương tác/ 

triển lãm và khu vực chơi trẻ em vẫn phải được đóng. Chính quyền địa phương có thể quyết định đóng 

cửa bảo tàng và thư viện. 

 

7. Sắc lệnh của Thống đốc chỉ định mọi người không tụ tập trong các nhóm hơn 10 người và những 

người không cùng nhóm vẫn cách nhau 6 feet. Điều này phải được tuân thủ một cách thực tế trong khi 

áp dụng hợp lý.  Để làm rõ hơn, các chỉ thị không cấm 10 người ở trong một tòa nhà hoặc một nơi. Hơn 

10 người được phép vào cửa hàng tạp hóa, nhà thờ, công viên, v.v.;  tuy nhiên, họ phải cách nhau 6 feet 

đối với những người không cùng nhóm. Nếu bạn đến cùng nhau, bạn được phép ở cùng nhau. Các cuộc 

tụ họp lớn cho thể thao, giải trí hoặc các hoạt động tương tự tại các địa điểm, đấu trường và sân vận 

động đều bị cấm. 

 

 

 

NGHỊ QUYẾT VÀ HƯỚNG DẪN CỦA QUẬN HẠT 
 

8. Theo Ủy ban Quận hạt Pinellas, Nghị quyết # 20-33 có hiệu lực ngày 30 tháng 4 năm 2020, tất cả các 

hồ bơi có thể mở cửa trở lại và bị giới hạn ở mức 50% dung lượng đã đăng ký trên hồ bơi đó và mọi 

người được chỉ định không tụ tập trong các nhóm hơn mười người và những người không cùng nhóm 

phải cách nhau sáu feet. Chủ nhân và người điều hành phải tuân theo các hướng dẫn của CDC để làm 

sạch và khử trùng các cơ sở. 

 



9. Theo Ủy ban Quận hạt Pinellas, Nghị quyết # 20-35 có hiệu lực ngày 30 tháng 4 năm 2020 sân chơi 

và thiết bị vui chơi đặt tại các cơ sở chăm sóc trẻ em tư nhân có thể mở cửa trở lại trong khi tuân theo 

Sắc lệnh của Thống đốc không quá chín trẻ em và một người chăm sóc mỗi lớp, với điều kiện là tất cả 

các thiết bị được sử dụng bởi một nhóm trẻ em phải được làm sạch và vệ sinh nếu trước đó sử dụng bởi 

một nhóm trẻ em khác. Chủ nhân và người điều hành phải tuân theo các hướng dẫn của CDC để làm 

sạch và khử trùng các cơ sở. Sân chơi công cộng vẫn đóng cửa. 

10. Theo Ủy ban Quận hạt Pinellas, Nghị quyết # 20-34 có hiệu lực ngày 4 tháng 5 năm 2020, tất cả các 

bãi biển công cộng và các bãi đậu xe công cộng của quận hạt Pinellas có thể mở cửa trở lại vào ngày 4 

tháng 5 và mọi người được chỉ định không tụ tập trong các nhóm hơn mười người và những người 

không cùng nhóm phải cách nhau sáu feet. Phòng vệ sinh bãi biển công cộng có thể được mở với việc 

tăng cường làm sạch và vệ sinh đáp ứng các hướng dẫn của CDC về vệ sinh và khử trùng. 

 

11. Tất cả cư dân được khuyến khích đeo khẩu trang theo hướng dẫn của CDC khi ở những nơi có 

đông người qua lại như cửa hàng tạp hóa và bán lẻ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thí dụ cho Nhà Hàng và Cửa Hàng Thực Phẩm theo Sắc lệnh Tiểu bang 
 

1. Tối đa 25% Sức Chứa Cơ Sở 

Nếu cơ sở của bạn có sức chứa tối đa của tòa nhà là 180, Sắc Lệnh tiểu bang cho phép tối 

đa 45 khách hàng cùng lúc trong cơ sở.  Phép đo tỷ lệ phần trăm không dựa trên số lượng 

bàn quý vị đã có trong cơ sở; nó dựa trên sự chiếm hữu tòa nhà được ủy quyền trên giấy 

phép kinh doanh của bạn. Công nhân viên, nhân viên và/hoặc nhà thầu độc lập làm việc 

tại cơ sở không tính vào sức chứa tối đa 25%. 

 

   
 

2. Không cho phép ngồi ở quầy rượu, nhưng khu vực nhà hàng có mặt bàn có thể mở. 

  

                   
Không cho phép       Cho phép ở khu vực mặt bàn 

 

3. Ngồi ngoài trời 

Chỗ ngồi ngoài trời được cho phép với cách ly xã hội theo CDC. Chỗ ngồi ngoài trời không 

được tính vào sức chứa tối đa 25% của tòa nhà. 

 

      
Đây là thí dụ về ngồi ngoài trời được cho phép với cách ly xã hội. 

 


