
  
 

 

 

                                                                                                                                                

  

LỆNH CÓ GIỚI HẠN CỦA VIÊN CHỨC Y TẾ 

 (Có hiệu lực từ ngày 15 tháng 06 năm 2021) 

 

Vào ngày 15 tháng 6 năm 2021, Kế hoạch chi tiết cho một nền kinh tế an toàn hơn sẽ bị hủy bỏ.  

Các cá nhân và tổ chức vẫn có thể phải tuân theo các hướng dẫn và tiêu chuẩn của Cal OSHA và 

Bộ Y tế Công cộng California với các quy định giới hạn về sức khỏe cộng đồng, bao gồm việc 

đeo khẩu trang, hướng dẫn tại trường học và hướng dẫn cho các sự kiện lớn.  Viên chức Y tế Công 

của California đã ban hành lệnh có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6 năm 2021, có tại trang: 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Order-of-the-State-Public-

Health-Officer-Beyond-Blueprint.aspx. Viên chức Y tế Công của California cũng đã ban hành 

hướng dẫn cập nhật về việc che mặt có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6 năm 2021, có tại trang:  

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-

coverings.aspx#June15guidance. 

 

Tại Quận San Diego, những người đã được chẩn đoán mắc COVID-19, hoặc những người có khả 

năng bị COVID-19, sẽ phải tuân theo Lệnh của Cán bộ Y tế có tiêu đề: “Cách ly tất cả những 

người có hoặc có khả năng mắc COVID-19,” hoặc được sửa đổi sau đó.  Những người có quan 

hệ gần gũi với một người có COVID-19, hoặc có khả năng bị COVID-19, sẽ phải tuân theo Lệnh 

của Cán bộ Y tế có tiêu đề: “Cách ly những Cá nhân Phơi nhiễm/Tiếp xúc COVID-19,” hoặc được 

sửa đổi sau đó.  Cả hai lệnh này đều có thể được xem tại: 

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2

019-nCoV/health-order.html. 

 

Các Lệnh Tiếp theo của Nhân viên Y tế liên quan đến đại dịch COVID-19 có thể được ban hành 

tại Quận San Diego như một điều kiện đảm bảo.  

   

Căn cứ theo Bộ luật An toàn và Sức khỏe California 101040, 120175 và 120175.5 (b) Viên chức 

Y tế của Hạt San Diego (Viên chức Y tế) BAN HÀNH LỆNH NHƯ SAU: 

 

1. Có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6 năm 2021, Lệnh của Viên chức Y tế và Quy định về Tình trạng 

khẩn cấp, ngày 6 tháng 5 năm 2021 và mọi lệnh của Viên chức Y tế khác liên quan đến 

COVID-19 sẽ hết hiệu lực, ngoại trừ những điều sau:  

a. “Cách ly riêng biệt tất cả những người có hoặc có khả năng mắc COVID-19,” vào 

ngày 24 tháng 12 năm 2020. 

b. “Cách ly/hạn chế đi lại đối với những người tiếp xúc với COVID-19,” ngày 5 tháng 

4 năm 2021.  

BỘ DỊCH VỤ Y TẾ VÀ NHÂN SINH  

DỊCH VỤ Y TẾ CÔNG 
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c. Bất kỳ lệnh cách ly hoặc hạn chế đi lại nào được cấp cho một cá nhân hiện đang có 

hiệu lực.  

 

2. Căn cứ theo Bộ luật Sức khỏe và An toàn 120175.5 (b), tất cả các cơ quan chính phủ quận sẽ 

tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết trong tầm kiểm soát của tổ chức chính phủ để đảm 

bảo tuân thủ luật, quy định và lệnh của Tiểu bang và địa phương liên quan đến việc kiểm soát 

COVID-19.  

 

THEO LỆNH THI HÀNH: 

 

Ngày: 14 tháng 6, 2021    ______________________________________ 

Wilma J. Wooten, M.D., M.P.H.     

Viên chức Y tế Công cộng 

Quận San Diego    

 

 

   

CÁC QUY ĐỊNH KHẨN CẤP HẾT HẠN 

 

Là Giám đốc Sở Dịch vụ Khẩn cấp của quận San Diego, tôi được giao quyền ban hành các quy 

định để bảo vệ tính mạng và tài sản theo Bộ luật Chính phủ Mục 8634 và Bộ luật quận San Diego 

phần 31.103.  Lệnh này từ Viên chức Y tế và Quy định về Tình trạng khẩn cấp, ngày 6 tháng 5 

năm 2021, sẽ hết hiệu lực như một quy định về bảo vệ tính mạng và tài sản, vào ngày 15 tháng 6 

năm 2021.  

 

Ngày: 14 Tháng Sáu 2021     

 

  

      Helen Robbins-Meyer  

Trưởng Văn Phòng Hành Chánh 

      Giám đốc Sở Dịch vụ Khẩn cấp 

      Quận San Diego 

 

 


