
Quý vị có 
biết không?
Thành phố và quận 
Denver đã thực hiện 
một chương trình 
tạm thời cho phép 
các nhà hàng và bar 
hoạt động trong môi 
trường ngoài trời 
bên cạnh cơ sở kinh 
doanh của mình. 
Chương trình nhằm 
mục đích cho phép 
có sự giãn cách thể 
chất và độ an toàn lớn 
hơn cho khách hàng 
nay khi các lệnh y tế 
công cộng của tiểu 
bang cho phép các 
nhà hàng và bar khôi 
phục lại việc phục vụ 
bữa ăn ngồi hạn chế. 

Chương trình mở rộng ngoài trời tạm thời 
của Denver dành cho nhà hàng và bar 

Đ I Ề U  N ÀY  CÓ  N G H Ĩ A  L À  S AO  Đ Ố I  V Ớ I 
CƠ  S Ở  K I N H  D O A N H  C ỦA  Q U Ý  V Ị ?

Theo chương trình này, các nhà hàng và bar có thể mở rộng vào 
khu vực ngoài trời định rõ chẳng hạn cho mùa ăn uống ngoài trời 
mùa hè -- cho đến ngày 7.9.2020, tùy theo hướng dẫn y tế địa 
phương và tiểu bang. Khu vực ngoài trời có thể bao gồm:

• Bãi đậu xe gần kề
• Đường phố
• Lề đường

Các quy tắc và quy định cuối cùng vẫn còn đang được phát triển.

Đơn xin hiện đang mở tai Denvergov.org/RestaurantPermits

Thông tin liên hệ
TÌm hiểu thêm và nộp đơn tại www.denvergov.org/restaurantpermits hoặc liên hệ 
TempExpand@denvergov.org



Chương trình mở rộng ngoài trời tạm thời của Denver dành cho nhà hàng và bar 

Các câu hỏi thường gặp

Ai đủ tư cách nộp đơn?
Nhà hàng, quán cafe, cửa hàng thức ăn nhanh, quán ăn uống, bar, quán rượu, quán nấu và 
bán bia, quán ủ rượu, quán ủ rượu nhỏ, quán chưng cất rượu, quán rượu vang, phòng nếm 
rượu, và những nơi tương tự khác là chỗ dành cho công chúng có cung cấp thức ăn, thức 
uống hoặc thức uống có cồn để tiêu thụ tại chỗ.

Nếu cơ sở kinh doanh của tôi không có sân hiền thì sao?
Quý vị có thể xin sử dụng đất đai riêng tư gần kề cơ sở kinh doanh của mình, chẳng hạn như 
sân sau của quý vị, hoặc bãi đậu xe của hàng xóm để thiết lập chỗ ngồi sân hiên mở rộng. 
Quý vị còn có thể xin sử dụng đất đai của thành phố gần cơ sở kinh doanh của mình chẳng 
hạn như lề đường, đường phố, lối đi, hoặc không gian đậu xe trên đường trước mặt cơ sở 
kinh doanh của mình. Thành phố đang làm việc chặt chẽ với các chủ cơ sở kinh doanh nộp 
đơn xin cho chương trình này. Mỗi cơ sở kinh doanh phải tạo ra một sự sắp xếp ngoài trời an 
toàn, sạch sẽ, và tạo sự giãn cách xã hội.

Giờ hoạt động cho phép đối với việc mở rộng ngoài trời tạm thời là gì?
Sân hiên ngoài trời tạm thời được yêu cầu đóng cửa trước 10:00 giờ tối. từ chủ nhật đến thứ 
năm. Vào thứ sáu, thứ bảy và ngày lễ liên bang, sân hiên ngoài trời tạm thời được yêu cầu 
đóng cửa trước 11:00 giờ tối.

Tôi có thể dựng/xây/đặt bàn ghế, lều rạp, rào chắn, v.v. không?
Trong hầu hết trường hợp, là được. Khu vực ngoài trời có thể bao gồm bàn, băng ngồi, ghế 
và thiết bị che bóng mát tạm thời, cũng như rào chắn tạm thời và các phương tiện khác để 
ngăn chặn và cách ly giữa khách hàng và công chúng. Mọi trang thiết bị đồ đạc và đèn chiếu 
sáng phải được lấy đi dễ dàng vào cuối thời hạn chương trình. Tùy theo những gì quý vị lắp 
đặt, có thể cần phải có giấy phép điện, xây dựng hoặc phòng cháy. Ngoài ra, nếu khu vực 
ngoài trời bao gồm quyền có lối đi công cộng, các biện pháp an toàn (như bảng chỉ dẫn, 
kiểm soát giao thông, hàng rào, và thanh chắn đường) có thể cần thiết để đảm bảo khả năng 
chuyển động và sự an toàn cho cả khách hàng và công chúng. Các cơ sở kinh doanh có giấy 
phép kinh doanh rượu phải chứng minh rằng mình có thể kiểm soát cơ sở mình theo đúng 
quy chế và quy định của tiểu bang; tuy nhiên, họ không cần phải đánh dấu cơ sở có giấy 
phép kinh doanh rượu bằng cách lắp đặt hàng rào hoặc bất kỳ đồ đạc trang bị nào khác. Tìm 
hiểu thêm tại www.denvergov.org/restaurantpermits

Denvergov.org/RestaurantPermits


