SẮC LỆNH VIÊN CHỨC Y TẾ Số 20-12b
CỦA QUẬN ALAMEDA CHO PHÉP MỘT SỐ CUỘC TỤ TẬP BẰNG XE NHẤT ĐỊNH
ĐƯỢC QUY ĐỊNH CHẶT CHẼ
NGÀY BAN HÀNH SẮC LỆNH: 11 Tháng Chín, 2020
Hãy đọc Sắc Lệnh này thật cẩn thận. Vi phạm hoặc không tuân thủ Sắc Lệnh này sẽ bị
trừng phạt theo khinh tội bằng phạt tiền, phạt tù hoặc cả hai. (Bộ Luật An Toàn Và Sức
Khỏe California § 120295, và các tài liệu tiếp theo. Bộ luật Hình sự California §§ 69,
148(a)(1))
THEO THẨM QUYỀN CỦA BỘ LUẬT AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE CALIFORNIA MỤC
101040, 101085, VÀ 120175, VIÊN CHỨC Y TẾ CỦA QUẬN ALAMEDA (“VIÊN CHỨC Y
TẾ”) YÊU CẦU:
1. Sửa đổi Sắc Lệnh Trú Ẩn Tại Chỗ. Sắc Lệnh này không thay thế Sắc Lệnh Viên chức
Y tế 20-14c ngày 28 tháng Tám, 2020 hướng dẫn tất cả các cá nhân ở nhà ("Sắc Lệnh Trú
Ẩn Tại Chỗ"). Thay vào đó, dựa trên những tiến bộ đã đạt được trong việc làm chậm sự
lây lan của Chủng Coronavirus 2019 Mới (“COVID-19”) ở Quận Alameda (“Quận”) và
nhận thức rằng hiện Sắc Lệnh Trú Ẩn Tại Chỗ đã được áp dụng đến tháng thứ bảy, và cơ
chế để tổ chức một số hoạt động cộng đồng nhất định trở nên quan trọng hơn, Sắc Lệnh
này sửa đổi một chút các điều khoản của Sắc Lệnh Trú Ẩn Tại Chỗ để cho phép một số
cuộc Tụ Tập Bằng Xe Được Quy Định Chặt Chẽ nhất định. Định mức được đánh giá của
các hoạt động này được thiết kế để giữ tỷ lệ tiếp xúc nói chung giữa người với người ở
mức rất thấp nhằm ngăn chặn sự bùng phát các ca nhiễm COVID-19 trong Quận và các
quận lân cận. Các hoạt động được Sắc Lệnh này cho phép thực hiện sẽ được đánh giá liên
tục và có thể cần được sửa đổi nếu rủi ro liên quan đến COVID-19 thay đổi trong tương
lai.
2. Mục đích và Mục tiêu. Mục đích chính của Sắc Lệnh này là đảm bảo rằng cư dân của
Quận tiếp tục trú ẩn tại nơi cư trú của họ để làm chậm sự lây lan của COVID-19 và giảm
thiểu tác động đến việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe quan trọng, đồng thời
cho phép bổ sung có giới hạn một số cuộc Tụ Tập Bằng Xe Được Quy Định Chặt Chẽ
nhất định có rủi ro thấp hơn, như được định nghĩa trong Phần 8 dưới đây. Tất cả các điều
khoản của Sắc Lệnh này cần được giải thích để thực thi mục đích này. Các Cuộc Tụ Tập
Bằng Xe Được Quy Định Chặt Chẽ như vậy sẽ chỉ được phép diễn ra với các điều kiện
chỉ định nhằm tiếp tục đạt được tiến bộ trong việc làm chậm sự lây lan của COVID-19
trong khi Viên chức Y tế tiếp tục đánh giá khả năng lây truyền và mức độ nghiêm trọng
lâm sàng của COVID-19, vì những điều kiện đó được mô tả trong Sắc Lệnh này và theo
bất kỳ hướng dẫn nào do Sở Y tế Cộng đồng Quận Alameda (ACPHD) ban hành theo
thời gian. Việc không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của Sắc Lệnh này sẽ cấu thành mối
đe dọa sắp xảy ra và hiện hữu đối với sức khỏe cộng đồng, gây phiền toái cho cộng đồng
và sẽ bị trừng phạt bằng phạt tiền, phạt tù hoặc cả hai.
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3. Lập luận. Sắc Lệnh này được ban hành dựa trên bằng chứng về sự
lây nhiễm đáng kể liên tục của COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn Quận; bằng
chứng về sự lây nhiễm không có triệu chứng và trước khi có triệu chứng qua các giọt bắn
hô hấp và aerosols; bằng chứng khoa học và thực tiễn tốt nhất liên quan đến các phương
pháp hiệu quả nhất để làm chậm sự lây nhiễm của các bệnh truyền nhiễm nói chung và cụ
thể là COVID-19; bằng chứng cho thấy độ tuổi, tình trạng, và sức khỏe của một bộ phận
đáng kể dân số của Quận có nguy cơ bị các biến chứng nghiêm trọng về sức khỏe, kể cả
tử vong, do COVID-19; và thêm bằng chứng rằng những người khác, bao gồm cả những
người trẻ tuổi và người khỏe mạnh khác, cũng có nguy cơ chịu hậu quả nghiêm trọng.
Do sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng nói chung, là đại dịch theo
Tổ chức Y tế Thế giới, một tình huống khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đã xuất hiện trên
toàn Quận. Vấn đề còn trở nên tồi tệ hơn khi một số cá nhân nhiễm virus gây ra bệnh
COVID-19 không có triệu chứng hoặc có các triệu chứng nhẹ, điều đó có nghĩa là họ có
thể không nhận thức được họ mang virus và đang truyền bệnh cho người khác. Bởi vì
ngay cả những người không có triệu chứng cũng có thể truyền bệnh, và vì bằng chứng
cho thấy bệnh rất dễ lây lan, các cuộc tụ tập không được kiểm soát và các tương tác giữa
các cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp khác có thể dẫn đến việc lây nhiễm virus mà lẽ ra có
thể phòng ngừa được. Bằng chứng khoa học cho thấy ở giai đoạn khẩn cấp này, điều thiết
yếu là làm chậm sự lây nhiễm virus để giúp (a) bảo vệ những người dễ bị tổn thương
nhất; (b) ngăn không cho hệ thống chăm sóc sức khỏe bị quá tải; (c) ngăn ngừa các bệnh
mãn tính kéo dài, chẳng hạn như bệnh tim mạch, thận, hô hấp và mất các chi do đông
máu; và (d) ngăn ngừa tử vong.
4. Các Ca Nhiễm Trong Quận. Những nỗ lực tập thể được thực hiện cho đến nay liên
quan đến tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng này đã làm chậm quỹ đạo của virus,
nhưng tình trạng khẩn cấp và rủi ro của người tham gia đối với sức khỏe cộng đồng vẫn
còn đáng kể. Tính đến ngày 10 Tháng Chín, 2020, có 19,819 ca được xác nhận nhiễm
COVID-19 trong Quận và 320 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm đã được xác nhận tiếp tục
tăng, mặc dù tốc độ tăng đã chậm lại trong những ngày trước Sắc Lệnh này. Bằng chứng
cho thấy rằng các hạn chế về di chuyển và các yêu cầu giãn cách xã hội được Sắc Lệnh
Trú Ẩn Tại Chỗ Trước đó đưa ra đang làm chậm tốc độ gia tăng lây nhiễm trong cộng
đồng và số các ca nhiễm được xác nhận bằng cách hạn chế sự tương tác giữa mọi người,
phù hợp với bằng chứng khoa học về sự hiệu quả của các biện pháp tương tự ở các khu
vực khác trên đất nước và thế giới.
5. Hướng dẫn của Viên chức Y tế, CDC, CDPH. Sắc Lệnh này được đưa ra sau khi công
bố hướng dẫn quan trọng từ Viên chức Y tế, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch
bệnh, Sở Y Tế Cộng Đồng California, và các quan chức y tế cộng đồng khác trên toàn
Hoa Kỳ và trên toàn thế giới, bao gồm cả việc áp dụng rộng rãi các Sắc Lệnh áp đặt các
yêu cầu tương tự về giãn cách xã hội và hạn chế di chuyển để chống lại sự lây lan và tác
hại của COVID-19. Viên chức Y tế sẽ tiếp tục đánh giá tình hình diễn biến nhanh chóng
của dịch bệnh và có thể sửa đổi hoặc gia hạn Sắc Lệnh này, hoặc ban hành các Sắc Lệnh
bổ sung liên quan đến COVID-19, theo như yêu cầu của các hoàn cảnh thay đổi.
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6. Kết hợp các Sắc Lệnh & Tuyên bố. Sắc Lệnh này được ban hành phù hợp với, và được
kết hợp bởi các tài liệu tham khảo, Tuyên bố về Tình trạng Khẩn cấp ngày 4 Tháng Ba,
2020 của Thống đốc Gavin Newsom, Tuyên bố về Tình trạng Y tế Khẩn cấp tại Địa
phương do Viên chức Y tế ban hành vào ngày 1 và 5 Tháng Ba; Nghị quyết của Ban
Giám sát của Quận Alameda Phê chuẩn Tuyên bố về Tình trạng Y tế Khẩn cấp tại Địa
phương ngày 10 Tháng Ba, 2020, và Nghị quyết của Ban Giám sát Phê chuẩn Tuyên bố
về Tình trạng Khẩn cấp tại Địa phương ngày 17 tháng Ba, 2020
Sắc Lệnh của Tiểu bang. Sắc Lệnh này cũng được ban hành theo Sắc Lệnh Viên chức Y
tế Cộng đồng của Tiểu bang ngày 19 Tháng Ba, 2020 (“Sắc Lệnh Trú Ẩn Tại Chỗ của
Tiểu Bang”), đặt ra các hạn chế cơ bản trên toàn tiểu bang đối với các hoạt động kinh
doanh không phải nhà ở, có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới, cũng như Sắc Sắc
Lệnh N-33-20 của Thống đốc ngày 19 Tháng Ba, 2020 hướng dẫn các cư dân California
tuân theo Sắc Lệnh Trú Ẩn Tại Chỗ của Tiểu bang và Sắc Sắc Lệnh N-60-20 ngày 4
Tháng Năm, 2020 hướng dẫn Viên chức Y tế Cộng đồng của Tiểu bang thiết lập các tiêu
chí để xác định xem và bằng cách nào, dựa trên các điều kiện từng địa phương, viên chức
y tế địa phương có thể thực hiện các biện pháp y tế Cộng đồng ít nghiêm ngặt hơn các chỉ
thị y tế Cộng đồng trên toàn tiểu bang. Sắc Lệnh này cũng được ban hành dựa trên quan
điểm được Tiểu bang California nêu trong Gish v. Newsom, 20 cv 00755 (CDCal), trong
đó Thống đốc cho rằng các cuộc tụ tập theo hình thức có thể lái xe vào để tham gia như
vậy có thể diễn ra dưới Sắc Lệnh của ngài như một giải pháp thay thế dựa trên "công
nghệ".
7. Phạm vi áp dụng. Tất cả các cá nhân hiện đang sống, làm việc hoặc ghé thăm trong
Quận được Sắc Lệnh tiếp tục tuân theo Sắc Lệnh Trú ẩn Tại chỗ hiện hành. Ngoài các
trường hợp miễn trừ được liệt kê như được định nghĩa trong Sắc Lệnh Trú ẩn Tại chỗ,
các cá nhân trong Quận cũng có thể tham gia vào một số cuộc Tụ Tập Bằng Xe Được
Quy Định Chặt Chẽ nhất định như được định nghĩa trong Phần 8 dưới đây.
8. Định nghĩa và Trường hợp Miễn trừ.
a. Trong nội dung Sắc Lệnh này, cuộc Tụ Tập Bằng Xe Được Quy Định Chặt Chẽ là
một cuộc tụ tập mà trong toàn bộ thời gian tụ tập, mọi người tham gia, không bao
gồm Người tổ chức, Nhân viên và nhân viên an ninh, ngoại trừ được quy định rõ
ràng trong văn bản này, vẫn ở trong một xe được đóng kín, đỗ cách xa các xe
khác ít nhất sáu feet và ở đó tất cả những người ngồi trên từng chiếc xe kín là
thành viên của cùng một hộ gia đình. Để làm rõ, xe được đóng kín không bao
gồm xe mô tô, xe mui trần có mui mở, sàn phía sau mở của xe bán tải, xe không
có cửa hoặc xe đạp.
Các Cuộc Tụ Tập Bằng Xe bao gồm, nhưng không giới hạn, các Buổi biểu diễn
Trực tiếp. Trong nội dung Sắc Lệnh này, thuật ngữ “Biểu diễn Trực tiếp” bao
gồm các buổi biểu diễn âm nhạc, sân khấu hoặc nghệ thuật, các bài giảng và bài
thuyết trình, các buổi chiếu phim và các buổi lễ tôn giáo hoặc nghi lễ văn hóa
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khác. Tất cả các Buổi biểu diễn Trực tiếp phải tuân theo hướng dẫn do Sở
Y tế Cộng đồng Quận Alameda ban hành và đối với bất kỳ sự kiện nào theo Sắc
Lệnh này gồm hơn 200 xe, Người tổ chức phải cung cấp bản sao Kế hoạch Biểu
diễn Trực tiếp của mình đến COVIDRecovery@acgov.org để được xem xét ít
nhất bốn tuần trước buổi biểu diễn theo lịch trình. Tối thiểu, kế hoạch phải chỉ ra
số lượng người biểu diễn và nhân viên thuộc e-kíp sản xuất, cách những người
biểu diễn và nhân viên thuộc e-kíp sản xuất sẽ tuân thủ việc đeo đồ che mặt, kiểm
tra nhiệt độ/sàng lọc các triệu chứng và giãn cách thân thể, cách giảm thiểu sự tiếp
xúc giữa những người biểu diễn và nhân viên bên ngoài những nhóm nhỏ bong
bóng xã hội hoặc hộ gia đình, cách giảm thiểu việc dùng chung các thiết bị và các
quy trình vệ sinh và làm sạch.
b. Các Cuộc Tụ Tập Bằng Xe phải tuân thủ các yêu cầu sau:
i. Người tổ chức, Nhân viên, Kế hoạch Tụ Tập. Cuộc tụ tập phải có người
chủ trì tổ chức được chỉ định chịu trách nhiệm đảm bảo tuân thủ Sắc Lệnh
này và Sắc Lệnh Trú ẩn Tại chỗ trong thời gian tụ tập (“Người tổ chức”).
Chỉ những nhân viên của tổ chức cần thiết để tạo điều kiện cho cuộc tụ tập
và đảm bảo tuân thủ Sắc Lệnh này mới có thể có mặt (“Nhân viên”).
Ngoài ra, Người tổ chức phải:
1. Đối với các cuộc tụ tập trên 10 xe, hãy yêu cầu cơ quan hành pháp
địa phương trong phạm vi khu vực pháp lý chính đối với địa điểm
diễn ra sự kiện (“Cơ quan”) cung cấp nhân viên an ninh và trả chi
phí hợp lý do Cơ quan thiết lập. Nếu Cơ quan từ chối cung cấp
nhân viên an ninh như vậy, Người tổ chức có trách nhiệm tìm nhân
viên an ninh tư đủ để đảm bảo tuân thủ Sắc Lệnh và giải quyết mọi
vấn đề về giao thông và an toàn bằng chi phí của mình. Số lượng
nhân viên an ninh cần thiết sẽ được xác định bởi đơn vị cung cấp
an ninh nhưng không được nhiều hơn mức được cho là cần thiết để
duy trì sự an toàn và đảm bảo tuân thủ Sắc Lệnh. Để làm rõ, nếu
Người tổ chức đã thuê nhân viên an ninh, họ có thể sử dụng các
nhân viên an ninh hiện có của mình.
2. Phát triển và cung cấp cho cơ quan hành pháp địa phương, theo
yêu cầu, với một Kế hoạch Tụ Tập Bằng Xe Được Quy Định Chặt
Chẽ (“Kế hoạch Tụ tập”), như được mô tả trong Phần 8(c). Kế
hoạch Tụ tập chủ yếu phải ở dạng được đính kèm với Sắc Lệnh
này như là Phụ lục A.
3. Đảm bảo những người tham gia và Nhân viên luôn tuân thủ Sắc
Lệnh về Đeo Đồ Che Mặt và các Yêu cầu Giãn cách Xã hội như
được mô tả trong Sắc Lệnh Trú ẩn Tại chỗ mọi lúc.
ii. Những người ngồi trên Xe. Những người ngồi trên xe phải là người trong
cùng một hộ gia đình và không được thay đổi xe trong thời gian tụ tập.
Hơn nữa, không được phép vượt quá sức chứa hợp pháp trong xe. Nhân
viên và nhân viên an ninh không được coi là những người ngồi trên xe và
có thể ở bên ngoài.
iii. Địa điểm. Cuộc tụ tập phải diễn ra ở một địa điểm ngoài trời đủ lớn để
đáp ứng các yêu cầu về giãn cách của Sắc Lệnh này và Sắc Lệnh Trú ẩn
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iv.
v.
vi.
vii.

viii.

ix.

x.

Tại chỗ, ví dụ: một bãi đỗ xe hoặc không gian tương tự. Hơn nữa, khoảng
cách giữa các xe phải đủ để cho phép lối tiếp cận và lối thoát khẩn cấp.
Địa điểm phải đảm bảo loại những người không được mời, nhưng yêu cầu
này có thể được đáp ứng nhờ nhân viên an ninh. Nếu địa điểm không phải
là bất động sản của Người tổ chức, Người tổ chức phải cung cấp cho chủ
sở hữu bất động sản của địa điểm Kế hoạch Tụ tập và được sự cho phép
hoặc đồng ý bằng văn bản để sử dụng địa điểm, trong đó xác nhận cụ thể
là đã nhận được Kế hoạch Tụ tập.
Chỉ Khách Mời Được Tham dự. Chỉ khách mời được tham dự cuộc tụ
tập, với giới hạn gắn với quy mô sức chứa của địa điểm.
Giới hạn. Mỗi lần tụ tập được giới hạn ở mức không quá 400 xe và không
được kéo dài quá 3 giờ.
Cửa sổ xe. Nếu bất kỳ cửa sổ nào trên xe đang mở, tất cả người ngồi trên
xe phải đeo đồ che mặt theo Sắc Lệnh về Đeo Đồ Che Mặt.
Các Trường hợp Ngoại lệ ở lại Trong xe. Ngoại trừ trường hợp được
quy định để sử dụng nhà vệ sinh trong Phần 8(b)(x), nhận đồ từ các quầy
hàng đã mua từ trước hoặc trong trường hợp khẩn cấp, người ngồi trên xe
chỉ có thể ra khỏi xe nếu và khi Người tổ chức đã cho phép trong một
khoảng thời gian ngắn. Sự cho phép đó phải được giới hạn cho một xe tại
một thời điểm. Để làm rõ, người ngồi trong xe không thể sử dụng thời
gian họ ra ngoài xe để tương tác với những người ngồi trên xe khác.
Luật Địa phương. Cuộc tụ tập phải tuân thủ các yêu cầu chung của khu
vực pháp lý nơi diễn ra tụ tập, bao gồm bất kỳ chương trình cấp giấy phép
nào do khu vực pháp lý thiết lập. Các khu vực pháp lý yêu cầu quy trình
cấp phép phải cung cấp một bản sao của Kế hoạch Tụ tập như được mô tả
trong Phần 8(c).
Các quầy hàng. Người tổ chức có thể cung cấp các quầy hàng phục vụ
thực phẩm, đồ uống hoặc các mặt hàng khác (gọi chung là “quầy hàng”)
tuân theo các điều kiện trong Sắc Lệnh này và theo bất kỳ hướng dẫn nào
do ACPHD cung cấp theo thời gian. Không được phép thực hiện mua bán
hoặc trao đổi đồ từ các quầy hàng trên xe của người tham dự. Đồ tại các
quầy hàng chỉ có thể được bán thông qua việc đặt hàng trước để nhận vào
thời gian đã định nhằm hạn chế thời gian ra khỏi xe. Không quá 10 người
được phép xếp hàng chờ nhận tại các quầy hàng cùng một lúc. Nghiêm
cấm bán Đồ uống Có cồn. Mọi mặt hàng hoặc thực phẩm và rác có liên
quan do người ngồi trên xe mang đến hoặc mua tại quầy hàng phải được
để trong xe, và cần được vứt bỏ tại nơi cư trú của người ngồi trên xe.
Nhà vệ sinh. Nếu Người tổ chức của buổi tụ tập có sẵn các nhà vệ sinh
trong thời gian diễn ra sự kiện, thì các nhà vệ sinh phải được Người tổ
chức hoặc Nhân viên vệ sinh theo giờ. Người tổ chức, với sự hỗ trợ không
bắt buộc của Nhân viên, phải thiết lập một hệ thống xếp hàng tuân thủ các
Yêu cầu Giãn cách Xã hội như được mô tả trong Sắc Lệnh Trú ẩn Tại chỗ
và được Người tổ chức hoặc Nhân viên chủ động giám sát. Không quá 10
người được phép xếp hàng chờ cùng một lúc. Người tổ chức cũng phải
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chuẩn bị sẵn dung dịch rửa tay diệt khuẩn hoặc trạm rửa tay cho người sử
dụng phòng tắm.
c. Kế hoạch Tụ tập. Kế hoạch Tụ tập phải được cung cấp, theo yêu cầu, cho cơ
quan hành pháp địa phương ít nhất một tuần trước khi sự kiện diễn ra bất kể cơ
quan này đã đồng ý cung cấp nhân viên an ninh hay chưa. Kế hoạch Tụ tập cũng
phải được cung cấp trước cho từng người được mời và cho khu vực pháp lý địa
phương nếu khu vực pháp lý đó có quy trình cấp phép hoặc theo yêu cầu. Kế
hoạch Tụ tập chủ yếu phải ở dạng được đính kèm với Sắc Lệnh này như là Phụ
lục A. Kế hoạch Tụ tập cũng phải được đăng nổi bật tại địa điểm tụ tập và phải
bao gồm những thông tin sau, nếu có:
i. Thông tin liên hệ của người tổ chức, bao gồm số điện thoại di động và địa
chỉ e-mail;
ii. Tổng số Nhân viên sẽ cung cấp dịch vụ trong thời gian tụ tập;
iii. Làm thế nào để giới hạn được số lượng xe có thể vào địa điểm được chỉ
định cho sự kiện;
iv. Cách bố trí các xe để cho phép duy trì khoảng cách sáu feet với nhau và
mọi lúc;
v. Việc bố trí các xe như thế nào để cho phép duy trì khoảng cách giữa các
xe đủ để có lối thoát khẩn cấp;
vi. Người tổ chức, Nhân viên và nhân viên an ninh sẽ giám sát cuộc tụ tập
như thế nào để chỉ những người ngồi trên một xe được phép ra khỏi xe của
họ tại một thời điểm trong thời gian tụ tập (trừ trường hợp sử dụng nhà vệ
sinh và trường hợp khẩn cấp);
vii. Cách Người tổ chức, Nhân viên và nhân viên an ninh đảm bảo rằng những
người tham dự vẫn ở trong xe của họ trừ những trường hợp được Sắc Lệnh
này hoặc hướng dẫn ACPHD cho phép;
viii. Nếu phù hợp, Người tổ chức hoặc Nhân viên sẽ giám sát việc xếp hàng tại
các nhà vệ sinh như thế nào để đảm bảo đáp ứng các Yêu cầu Giãn cách
Xã hội và không có quá 10 người đang xếp hàng chờ;
ix. Nếu phù hợp, Người tổ chức hoặc Nhân viên đảm bảo các nhà vệ sinh sẽ
được khử trùng giữa các lần sử dụng như thế nào;
x. Nếu phù hợp, Người tổ chức hoặc Nhân viên sẽ điều tiết dòng người tham
dự tại các quầy hàng như thế nào, ví dụ: đặt hàng trực tuyến trước và nhận
hàng theo thời gian; và
xi. Nếu cung cấp nhân viên an ninh riêng, tên của công ty an ninh và nhân
viên an ninh sẽ đảm bảo tuân thủ Sắc Lệnh này như thế nào. Để làm rõ,
nếu Người tổ chức đã thuê nhân viên an ninh, họ có thể sử dụng các nhân
viên an ninh hiện có của mình và xác định các nhân viên đó.
d. Hoạt động Thiết yếu. Tham dự một cuộc Tụ Tập Bằng Xe Được Quy Định Chặt
Chẽ sẽ được coi là một Hoạt động ngoài trời theo định nghĩa của Sắc Lệnh Trú ẩn
Tại chỗ.
e. Việc Đi lại Thiết yếu. Việc đi lại với mục đích tham dự và trở về từ một cuộc Tụ
Tập Bằng Xe Được Quy Định Chặt Chẽ sẽ được coi là Việc Đi lại Thiết yếu theo
định nghĩa của Sắc Lệnh Trú ẩn Tại chỗ.
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9. Căn cứ theo Bộ luật Chính phủ 26602 và 41601 và Bộ luật An toàn và Sức khỏe mục
101029, Viên chức Y tế yêu cầu Cảnh sát trưởng và tất cả các giám đốc cảnh sát trên địa
bàn Quận đảm bảo việc tuân thủ và thi hành Sắc Lệnh này. Việc vi phạm bất kỳ điều
khoản nào của Sắc Lệnh này sẽ cấu thành một mối đe dọa sắp xảy ra và đe dọa đến sức
khỏe cộng đồng, gây phiền toái cho cộng đồng và có thể bị phạt tiền, bỏ tù hoặc cả hai.
10. Sắc Lệnh này sẽ có hiệu lực vào lúc 8:00 a.m. ngày 14 Tháng Chín, 2020 và sẽ tiếp tục
có hiệu lực cho đến khi Sắc Lệnh được gia hạn, bãi bỏ, thay thế hoặc sửa đổi bằng văn
bản bởi Viên chức Y tế.
11. Các bản sao của Sắc Lệnh này sẽ kịp thời để: (1) cung cấp tại Tòa nhà Hành chính Quận
tại 1221 Oak Street, Oakland, California 94612; (2) đăng trên trang web của Sở Y tế
Cộng đồng Quận (acphd.org); và (3) cung cấp cho bất kỳ thành viên nào trong cộng đồng
yêu cầu một bản sao của Sắc Lệnh này.
12. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Sắc Lệnh này và việc áp dụng đối với bất kỳ người nào
hoặc hoàn cảnh nào là không hợp lệ, thì phần còn lại của Sắc Lệnh, bao gồm việc áp
dụng phần hoặc điều khoản đó đối với người hoặc hoàn cảnh khác, sẽ không bị ảnh
hưởng và sẽ tiếp tục đầy đủ quyền hạn và hiệu lực. Với mục đích này, các điều khoản của
Sắc Lệnh này có hiệu lực riêng biệt.
SẮC LỆNH ĐƯỢC BAN HÀNH:

_______________________________
Kathleen Clanon, MD
Phó Viên chức Y tế Quận Alameda
Tài liệu đính kèm:

Ngày: 11 Tháng Chín, 2020

Phụ lục A – Kế hoạch Tụ Tập Bằng Xe Được Quy Định Chặt Chẽ
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