
 

 

Thị Trưởng Turner yêu cầu người dân 

Houston tuân theo Lệnh “Stay Home, Work 

Safe” (“Ở Nhà, Làm Việc An Toàn”)  

 

HOUSTON - Vào thứ Ba, Thị Trưởng Sylvester Turner cùng với Thẩm Phán Quận Harris Lina Hidalgo và 
các viên chức y tế địa phương công bố các chi tiết của Lệnh “Stay Home, Work Safe” do Quận Harris 
ban hành nhằm yêu cầu các cá nhân ở lại trong nhà hoặc nơi cư trú, ngoại trừ khi cần tiến hành công 
việc hoặc hoạt động thiết yếu.  
 
Xem Lệnh của Thành Phố Houston đầy đủỞ ĐÂY. 
 
Lệnh “Stay Home, Work Safe" là một phương thức chiến lược nhằm làm giảm sự hoành hành của 
COVID-19, phòng tránh sự quá tải cho hệ thống y tế và cân bằng nhu cầu của các gia đình, doanh 
nghiệp và thực trạng kinh tế của thành phố, "Thị Trưởng Turner nói. 
 
Lệnh có hiệu lực lúc 11:59 tối, thứ Ba, ngày 24 tháng Ba và sẽ tiếp tục cho tới ngày 3 tháng Tư trừ khi 
có thay đổi, để tiếp tục kiềm hãm sự lây lan của COVID-19 tại Houston và Quận Harris.    

• Các doanh nghiệp thiết yếu có thể tiếp tục mở cửa. Lệnh Stay Home, Work Safe được miễn 
cho các nhân viên thiết yếu nằm trong 16 diện CISA (Ngành Nghề Cơ Sở Hạ Tầng Quan Trọng). 
Có thể xem danh sách các doanh nghiệp quan trọng tại đây. 

• Các cá nhân chỉ có thể rời khỏi nơi cư trú để tiến hành các “Hoạt Động Thiết Yếu” 
• Những người làm việc tại nhà không cần ở một chỗ hay ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa. Các 

cửa hàng thực phẩm, nhà thuốc, trạm xăng, công viên và các khu vực khác sẽ tiếp tục mở cửa.  
• Các quán bar và vũ trường sẽ tiếp tục đóng cửa, các nhà hàng sẽ chỉ cung cấp dịch vụ thức ăn 

mang về và giao thức ăn 
• Mọi người nên thực hành hạn chế giao tiếp  

Hướng dẫn hạn chế giao tiếp cho tất cả người dân Houston:   
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• Tránh đám đông với 10 người trở lên. 
• Duy trì khoảng cách tối thiểu là 6 feet với những người khác. 
• Tránh ăn uống trong quán bar, nhà hàng, và khu ăn uống – dùng các hình thức mua thức ăn 

trên xe, nhận thức ăn tại chỗ, và giao thức ăn. 
• Tránh việc đi lại không cần thiết, đi mua sắm, và thăm hỏi xã hội. 
• Không tới thăm các viện dưỡng lão hoặc cơ sở cho người về hưu và cơ sở chăm sóc lâu dài trừ 

khi để hỗ trợ trong các tình huống y tế khẩn cấp.Không tới thăm các viện dưỡng lão hoặc cơ sở 
cho người về hưu và cơ sở chăm sóc lâu dài trừ khi để hỗ trợ trong các tình huống y tế khẩn 
cấp. 

• Thực hành thói quen vệ sinh lành mạnh: 
• Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Dùng nước khử trùng tay 

khi quý vị không thể rửa tay. 
• Tránh chạm tay chưa rửa vào mắt, mũi, và miệng. 
• Che miệng khi ho và hắt hơi bằng giấy lau (tissue) rồi vứt đi. Nếu quý vị không có giấy lau, dùng 

phần khuỷu tay trên tay áo. 
• Không dùng tay để che miệng khi ho hay hắt hơi. 
• Tránh tiếp xúc gần với người bị bệnh, đặc biệt nếu quý vị dễ có nguy cơ nhiễm siêu vi corona. 
• Nghỉ ngơi nhiều, uống nhiều chất lỏng, ăn thực phẩm lành mạnh, và kiểm soát áp lực để giữ 

khả năng miễn dịch cao. 
• Làm việc hoặc tiến hành học tại nhà bất kỳ lúc nào có thể. 

  
Các chủng coronavirus trên người thường lây lan nhất là từ người đã nhiễm bệnh sang người khác 
qua: 
   

• Các giọt hô hấp văng vào không khí khi ho và hắt hơi. 
• Tiếp xúc cá nhân gần, như là chạm vào hoặc bắt tay. 
• Chạm vào vật hoặc bề mặt nhiễm siêu vi, rồi chạm vào miệng, mũi, hoặc mắt của mình trước 

khi rửa tay. 
• Luật bảo vệ quyền riêng tư chỉ cho phép tiết lộ thông tin bệnh nhân trong khuôn khổ có giới 

hạn. Sở y tế không thể tiết lộ thêm bất kỳ thông tin bệnh nhân nào. 

Người dân Houston có thể truy cập website HoustonEmergency.org/covid19 để xem thông tin cập nhật 
về các rủi ro tại địa phương, các hoạt động ngăn ngừa thường ngày, các câu hỏi thường gặp, các nguồn 
thông tin liên lạc, kiểm soát tin đồn, các lời khuyên để chuẩn bị cho trường hợp khẩn và các thông tin 
khác. 
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Thông TIn Liên Lạc: 

  

Mary Benton 

Deputy Director of Communications (Phó 

Giám Đốc Truyền Thông) / Press Secretary 

(Thư Ký Báo Chí) 

Văn Phòng: 832.393.0830 

Điện Thoại Di Động: 713.208.6229 

Mary.Benton@houstontx.gov 

 

Tejal Patel 

Deputy Press Secretary (Phó Thư Ký Báo Chí) 

Văn Phòng: 832.393.0808 

Điện Thoại Di Động: 832.459.9706 

Tejal.Patel@houstontx.gov 
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