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Các Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ) 
Các Câu Hỏi Thường Gặp về Lệnh Stay Home, Work Safe (Ở 

Nhà, Làm Việc An Toàn) 
 

Doanh nghiệp của tôi cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm cho 
một Doanh Nghiệp Thiết Yếu. Tôi có được miễn chấp hành 
theo quy định Stay Home không? 
 
Doanh nghiệp cung ứng hỗ trợ hoặc tiện ích cho các Doanh 
Nghiệp Thiết Yếu có thể được miễn chấp hành theo quy định 
Stay Home, Work Safe. Tuy nhiên, mặc dù một doanh nghiệp có 
thể được miễn chấp hành quy định Stay Home, Work Safe, 
doanh nghiệp đó vẫn phải tiến hành các quy tắc hạn chế giao 
tiếp càng nhiều càng tốt. Ngoài ra, chỉ vì một doanh nghiệp 
được xem là thiết yếu, điều đó không có nghĩa là nó không thể 
chỉ định cho những người có thể làm việc tại nhà có hiệu quả 
được làm việc ở nhà. Nhớ rằng: càng nhiều người làm việc ở 
nhà, càng có khả năng hạn chế sự lây lan của COVID-19. Chúng 
tôi khuyến nghị rằng bất kỳ doanh nghiệp hoặc dịch vụ nào 
không chắc chắn liệu mình có phải là một “Doanh Nghiệp Thiết 
Yếu” hoặc “Dịch Vụ Thiết Yếu Không” hãy xem lại Lệnh cùng với 
cố vấn pháp lý và xin miễn trừ nếu cần thiết trên website 
www.ReadyHarris.org/StayHome. 
 

Tôi sống và làm việc ở các quận khác nhau. Làm cách nào để 
tôi giải quyết tình hình này? 

https://www.readyharris.org/Stay-Home
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Nếu quý vị cư ngụ trong Quận Harris, quý vị chỉ có thể đi làm -- 
cho dù là ở trong hoặc ở ngoài Quận -- nếu quý vị đang tiến 
hành công việc cho một doanh nghiệp thiết yếu hoặc đang cung 
cấp dịch vụ thiết yếu được định nghĩa trong Lệnh này. Việc 
hành nghề tại một doanh nghiệp không thiết yếu bên ngoài 
Quận Harris không miễn chấp hành Lệnh Stay Home, Work Safe 
cho quý vị. 

Tương tự, nếu quý vị sống bên ngoài Quận Harris, quý vị có thể 
vào Quận Harris để làm việc nếu quý vị đang hành nghề tại một 
doanh nghiệp thiết yếu hoặc đang cung cấp một dịch vụ thiết 
yếu. 
 

Doanh nghiệp của tôi không được xem là một “Doanh Nghiệp 
Thiết Yếu,” nhưng tôi có thể tiếp tục hoạt động nếu tôi đáp 
ứng được tất cả các quy định hướng dẫn về hạn chế giao tiếp 
không? 
 

Không. Những người vi phạm Lệnh này có thể bị phạt tiền tối 
đa $1,000 và tối đa 180 ngày giam giữ. Nếu quý vị tin rằng 
doanh nghiệp của mình nên được xem là một “Doanh Nghiệp 
Thiết Yếu” hoặc “Dịch Vụ Thiết Yếu”, quý vị có thể xin Miễn Trừ 
cho Doanh Nghiệp Thiết Yếu trên website Ready Harris, 
www.ReadyHarris.org/StayHome. 
 

Các “Nhân Viên Thiết Yếu” có cần thẻ căn cước đặc biệt để ra 
ngoài không? 

Còn tùy. Vào thời điểm này, Lệnh không yêu cầu bằng chứng 
rằng quý vị được phép ra khỏi nơi cư trú vì Lệnh cho rằng các 
công dân sẽ tuân thủ nghĩa vụ công dân của họ và tuân theo 
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Lệnh vì lợi ích cao hơn của cộng đồng. Tuy nhiên, một số tổ 
chức -- chẳng hạn như Coast Guard Sector (Trạm Cảnh Sát Biển) 
Houston-Galveston -- đang khuyến khích các hãng sở cung cấp 
một lá thư cho các nhân viên thiết yếu của họ trình bày rằng họ 
đang được yêu cầu làm việc. Nếu hãng sở của quý vị là một 
doanh nghiệp thiết yếu và quý vị có một phù hiệu nhận dạng 
cho công việc của mình, quý vị có thể quyết định cho cơ quan 
thực thi pháp luật xem phù hiệu đó nếu quý vị bị dừng xe lại. Cơ 
quan thực thi pháp luật tập trung chủ yếu vào việc hướng dẫn 
cho công chúng, nhưng họ đã và sẽ tiếp tục chặn những người 
mà họ tin rằng có khả năng vi phạm Lệnh. 

Tôi có thể mở cửa doanh nghiệp của mình trong khi đơn xin 
Miễn Trừ cho Doanh Nghiệp Thiết Yếu của tôi đang được xử lý 
không? 

Không. 

Các dịch vụ chăm sóc trẻ em và chăm sóc người lớn/người cao 
tuổi có mở cửa không? 

Dịch vụ chăm sóc tại nhà cho người cao tuổi và người lớn và 
dịch vụ chăm sóc trẻ tại nhà được coi là một phần của hoạt 
động chăm sóc sức khỏe và được cho phép theo Lệnh. Các cơ 
sở chăm sóc trẻ em phục vụ cho các nhân viên đang làm việc 
cho các doanh nghiệp thiết yếu hoặc cung cấp các dịch vụ thiết 
yếu cũng có thể hoạt động. Tuy nhiên, dịch vụ chăm sóc trẻ em 
không thể được cung cấp cho các nhân viên không thiết yếu. Do 
đó, các cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em phải bảo đảm 
rằng cá nhân đang tìm kiếm dịch vụ chăm sóc cho trẻ em là một 
nhân viên thiết yếu theo Lệnh. 
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Các dự án dọn dẹp cây cỏ và bảo trì có được cho phép không? 

Có. Các nhóm dọn dep sân vườn và bảo trì được liệt kê trong 
Mục 2(b)(vii) của Lệnh có vai trò là dịch vụ thiết yếu cần thiết 
để duy trì các hoạt động thiết yếu tại các khu dân cư và các 
doanh nghiệp thiết yếu. 

Các Sân Gôn và Sân Tập Gôn có được phép mở cửa không? 

Các sân tậ̣̣̣p gôn phải đóng cửa, nhưng người chơi có thể chơi 
gôn chỉ cần họ đem theo trang bi ̣̣̣̣ riêng của mình. Xe gôn, bàn 
cào, cờ, và các trang bị hoặc dụng cụ dùng chung khác không 
nên được cho phép sử dụng. 

Các đại lý xe hơi có được cho phép không? 

Các đại lý xe hơi chỉ có thể mở cửa để bảo dưỡng xe, sửa chữa 
xe và bán phụ tùng. Các phòng trưng bày không được phép mở 
cửa để bán xe trừ khi một cá nhân đang nhận xe mà họ mua 
trực tuyến và thậm chí khi đó chỉ cho phép một số nhân viên tối 
thiểu hiện diện để hoàn tất vụ mua bán. 

Các dịch vụ tang lễ có được cho phép không? 

Các cuộc họp mặt tang lễ được cho phép miễn là chúng được 
giới hạn tổng cộng tối đa là 10 người, bao gồm cả nhân viên, và 
các phương cách hạn chế giao tiếp phải được thực hiện. 

Các cửa hàng cung cấp mỹ phẩm và thẩm mỹ viện có được cho 
phép không? 

Không. Đây được xem là các doanh nghiệp không thiết yếu và 
không được cho phép.  
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Liên Lạc với Chúng Tôi 
Nếu quý vị có thắc mạch về lệnh Stay Home, Work Safe, hãy gửi 
email tới stayhome@cjo.hctx.net. 
 

 Để báo cáo các thực thể không thiết yếu vi phạm lệnh y tế công cộng 
hiện hành, hãy gọi số 832-839-6941. 
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