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Thứ Năm, ngày 23 tháng Tư, 2020 

 

Thị Trưởng Turner yêu cầu người dân Houston tuân theo Lệnh Đeo Đồ Che Mặt của Quận 
Harris 

 
HOUSTON - Thị Trưởng Sylvester Turner cùng Thẩm Phán Quận Harris Lina Hidalgo và các quan chức y tế địa 

phương vào ngày 22 tháng Tư để công bố các chi tiết về lệnh do Quận Harris mới ban hành nhằm yêu cầu 

mọi người hơn 10 tuổi đeo đồ che mặt khi rời khỏi nhà, với một số ngoại lệ. Lệnh này có hiệu lực vào lúc 

12:01 sáng Thứ Hai, ngày 27 tháng Tư, 2020 cho tới ngày 26 tháng Năm, 2020 vào lúc 11:59 tối. 
 

 
Xem toàn bộ Lệnh của Quận Harris Ở ĐÂY. 

 

 

Hiểu Ý Nghĩa của Lệnh 

 
Khi rời khỏi nhà và đang ở nơi công cộng, mọi người hơn 10 tuổi phải đeo một dạng đồ che mặt nào đó để 

che mũi và miệng. 

 
• Nơi công cộng bao gồm nhà thuốc, cửa hàng tạp phẩm, phương tiện giao thông công cộng, hoặc 
khu vực làm việc nơi quý vị khó có thể duy trì khoảng cách 6 feet theo khuyến cáo hạn chế giao tiếp. 
• Đồ che mặt có thể là khẩu trang tự chế, khăn quàng cổ, khăn rằn, hoặc khăn tay, miễn là nó che 
được mũi và miệng (xem liên kết dưới đây về cách tự làm). 

 
Ngoại Lệ cho việc Bắt Buộc Đeo Đồ Che Mặt 

 
Quý vị phải đeo đồ che mặt vào mọi lúc, ngoại trừ: 

 
• Khi ăn hoặc uống; 
• Khi quý vị đang tập thể dục hoặc hoạt động thể chất ngoài trời; 
• Khi quý vị đang ở một mình trong không gian đơn lẻ, trong nhà hoặc ngoài trời; 
• Khi quý vị đang ở nhà với các thành viên gia đình khác hiện chung sống với quý vị; hoặc 
• Khi việc đeo đồ che mặt gây ra rủi ro về mặt tâm thần, thể chất, an toàn hoặc an ninh (ví dụ như 
người có vấn đề khó thở). 

 
Chọn và Đeo Đồ Che Mặt 

 
Thành phố khuyến khích mọi người nên mua hoặc làm đồ che mặt để đeo. Khi chọn đồ che mặt, chúng tôi 

khuyến khích người dân KHÔNG dùng khẩu trang y tế hoặc N-95, để bảo đảm nguồn cung ứng cho các nhà 

cung cấp dịch vụ y tế và nhân viên cấp cứu. 

 
Xem hướng dẫn cách tự làm khẩu trang cho mình:  https://houstonemergency.org/covid19translated/ 

 
CDC (Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh) khuyến khích rằng tất cả các đồ che mặt nên: 

 
• vừa vặn thoải mái nhưng khít vào hai bên mặt 
• được đeo bằng cách buộc lại hoặc đeo vào tai 
• bao gồm nhiều lớp vải 
• cho phép thở mà không bị gò bó 

 
Khi đeo đồ che mặt, việc cũng quan trọng là: 

 
• Tránh chạm vào mũi hoặc mặt của mình, hoặc thường xuyên điều chỉnh lại khẩu trang 
• Không dùng khẩu trang dùng một lần hơn ba lần; và 
• Thường xuyên giặt khẩu trang vải dùng nhiều lần để ngăn chặn sự lây lan của siêu vi. 

 
Duy Trì Thói Quen Sức Khỏe Tốt 

 
Việc đeo khẩu trang không thể thay thế cho việc duy hạn chế giao tiếp với khoảng cách 6 feet và rửa tay vì 

đây vẫn là những bước quan trong để làm chậm sự lây lan của siêu vi. Xem thêm quy định hướng dẫn tại 

www.houstonemergency.org/covid19 hoặc gọi cho Trung Tâm Hỗ Trợ COVID-19 của Sở Y Tế Houston tại số 

832-393-4220. 

 Thi Hành Pháp Luật 

Việc không đeo đồ che mặt bắt buộc theo Lệnh này có thể bị phạt tối đa là $1,000. 

http://www.houstonemergency.org/covid19

