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Quận Cam trở lại Cấp độ Đỏ vào Chủ nhật, ngày 14 tháng 3
Giảm bớt các hạn chế đối với các ngành công nghệ và hoạt động được chỉ định
Santa Ana, California (ngày 12 tháng 3 năm 2021) – Phân Bộ Y tế Công cộng của California (CDPH)
hôm nay thông báo rằng 2 triệu liều vắc xin COVID-19 đã được tiêm cho người dân California ở một số
cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất của tiểu bang, giúp tăng khả năng miễn dịch ở những nơi mà tỷ lệ
lây truyền và gánh nặng bệnh tật của tiểu bang ở mức độ cao nhất trong thời kỳ đại dịch. Với thước đo
công bằng đạt được này, và vì vắc xin làm chậm sự lây lan của bệnh tật và bệnh tật nghiêm trọng, nên
bản cập nhật đã công bố trước đây về Kế hoạch cho một Nền Kinh Tế An Toàn Hơn giải thích sự tiến bộ
cùa việc chủng ngừa đi vào hiệu lực.
Có hiệu lực từ Chủ nhật, ngày 14 tháng 3, Quận Cam sẽ chuyển sang Cấp độ Đỏ trong Kế hoạch của
Tiểu bang cho Nền Kinh Tế An Toàn Hơn sau khi đáp ứng các chỉ số Cấp độ Đỏ.
Do đó, nhiều doanh nghiệp và hoạt động địa phương tại Quận Cam sẽ được phép mở rộng công suất
hoặc hoạt động trở lại. Xin vui lòng truy cập vào trang mạng của Tiểu bang tại https://covid19.ca.gov/safereconomy/, gõ vào Orange vào khung County và gõ doanh nghiệp hoặc hoạt động bạn quan tâm vào
khung Activity và nhấn vào nút Get Lastest Risk Levels để xem tình trạng của nó dưới Cấp độ Đỏ. Có một
nguồn thông tin bổ sung mà cư dân có thể truy cập vào tại địa chỉ
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/DimmerFramework-99_2020.pdf để biết các hoạt động và doanh nghiệp được Tiểu Bang cho phép theo từng Cấp
độ.
Ngoài ra, CDPH đã thông báo rằng bắt đầu từ Thứ Bảy, ngày 13 tháng 3, các nhà máy bia, nhà máy rượu
vang và nhà máy chưng cất không phục vụ bữa ăn có thể mở cửa ngoài trời với những sửa đổi ở cấp độ
Tím (phổ biến rộng rãi) và Đỏ (đáng kể). Các sửa đổi bao gồm bảo đảm rằng khách hàng có đặt chỗ trước
và khách hàng tuân theo giới hạn thời gian 90 phút. Phục vụ tại chỗ phải kết thúc trước 8 giờ tối. Hướng
dẫn cập nhật không áp dụng cho các nhà máy bia, nhà máy rượu và nhà máy chưng cất có cung cấp bữa
ăn. Những cơ sở đó nên tiếp tục tuân theo hướng dẫn dành cho nhà hàng. Tuy nhiên, các quán bar không
phục vụ bữa ăn vẫn phải đóng cửa trong các Cấp độ Tím và Đỏ.
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, cắm trại qua đêm sẽ được phép tiếp tục với các sửa đổi ở các cấp độ Đỏ, Cam
và Vàng.
Đối với các câu hỏi liên quan đến COVID-19, hãy truy cập http://www.ochealthinfo.com/novelcoronavirus
hoặc theo dõi HCA trên Facebook (@ochealthinfo) và Twitter (@ochealth).

###

1

