
 

 
Ngày 26 tháng 3 năm 2020 
 
Vào ngày 10 tháng 3 năm 2020, Thống đốc Tiểu bang Colorado đã ban hành Sắc lệnh hành 
pháp tuyên bố tình trạng khẩn cấp thảm họa do nguy cơ lây lan của chủng mới vi rút corona, 
hiện được gọi là COVID-19. 
Vào ngày 12 tháng 3 năm 2020, Thị trưởng Thành phố và Quận Denver đã tuyên bố tình 
trạng khẩn cấp thảm họa địa phương theo C.R.S. § 24-33.5-701, và các điều khác, do nguy cơ 
lây lan COVID-19, vào ngày 16 tháng 3 năm 2020, đã được Hội đồng Thành phố gia hạn áp 
dụng với Thành phố và Quận Denver đến ngày 11 tháng 5 năm 2020 do nguy cơ lây lan 
COVID-19. 
Vào ngày 13 tháng 3 năm 2020, Giám đốc Điều hành của Sở Y tế Công cộng và Môi trường 
Denver (“DDPHE”), theo mục 24-16 của Bộ luật Thành phố đã được sửa đổi của Denver, đã 
hạn chế việc sử dụng một số cơ sở để giảm thiểu tình trạng lây lan của COVID-19 (“Sắc lệnh 
DDPHE ngày 13 tháng 3”). 
Vào ngày 15 tháng 3 năm 2020, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (“CDC”) đã khuyến nghị 
rằng tất cả các sự kiện lớn và các cuộc tụ họp đông người từ 50 người trở lên sẽ bị hủy bỏ 
hoặc hoãn lại trong tám tuần để giảm thiểu tình trạng lây lan của COVID-19. 
Vào ngày 16 tháng 3 năm 2020, Giám đốc Điều hành của Sở Y tế Công cộng & Môi trường 
Denver, theo mục 24-16 của Bộ luật Thành phố đã được sửa đổi của Denver, đã hạn chế các 
hoạt động bổ sung, bao gồm nhưng giới hạn, sử dụng thực phẩm và đồ uống tại chỗ trong các 
nhà hàng và cấm tập trung đông người từ 50 người trở lên theo khuyến nghị của CDC ngày 
15 tháng 3 năm 2020. (“Sắc lệnh DDPHE ngày 16 tháng 3”). 
Vào ngày 16 tháng 3 năm 2020, Giám đốc Điều hành của Sở Y tế Công cộng và Môi trường 
Colorado, theo Đạo luật Sửa đổi của Colorado §§ 25-1.5-101 (1) (a) và 25-1.5-102 (1) (a) (a) 
( I), tuyên bố đóng cửa các quán bar, nhà hàng, nhà hát, phòng thể dục và sòng bạc theo 
Thông báo của Sắc Lệnh Y tế Công cộng 20-22, sắc lệnh đã được sửa đổi vào ngày 17 tháng 
3, ngày 18 tháng 3 và ngày 19 tháng 3 năm 2020 (“Sắc lệnh DDPHE ngày 16 tháng 3”). 
Vào ngày 18 tháng 3 năm 2020, Thống đốc Tiểu bang Colorado đã ban hành Sắc lệnh hành 
pháp ra lệnh tạm dừng việc giảng dạy trực tiếp bình thường tại tất cả các trường tiểu học và 
trung học công lập và tư thục tại Tiểu Bang Colorado do sự xuất hiện của COVID-19 (“Sắc 
lệnh hành pháp của Thống Đốc ngày 18 tháng 3”). 
Vào ngày 18 tháng 3 năm 2020, Giám đốc Điều hành của Sở Y tế Công cộng và Môi trường 
Colorado, theo Đạo luật Sửa đổi của Colorado § § 25-1.5-101 (1) (a) và 25-1.5-102 (1) (a) (a) 
(a) ( I), đã ban hành sắc lệnh thực hiện các biện pháp giữ khoảng cách với nhau, giới hạn việc 
tập trung không quá (10) người để làm giảm tình trạng lây lan của vi rút COVID-19 (“Sắc 
lệnh CDPHE ngày 18 tháng 03”). 
Vào ngày 19 tháng 3 năm 2020, Giám đốc Điều hành của Sở Y tế Công cộng và Môi trường 
Colorado, theo Đạo luật Sửa đổi của Colorado § § 25-1.5-101 (1) (a) và 25-1.5-102 (1) (a) (a) 
(I), sửa đổi Sắc lệnh CDPHE ngày 16 tháng 3 để bổ sung các cơ sở dịch vụ cá nhân không 



 

cần thiết và đường đua và các cơ sở đặt cược chung bên ngoài, ngoại trừ các trường đại học 
có dịch vụ ăn uống, ghi rõ rằng không được phép tổ chức các dịch vụ ăn uống tại khách sạn, 
trừ ăn uống tại phòng, bổ sung một định nghĩa về phòng thể dục, và kéo dài thời hạn của Sắc 
lệnh CDPHE ngày 16 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4 năm 2020? (“Sắc lệnh CDPHE ngày 18 
tháng 3”). 
Vào ngày 21 tháng 3 năm 2020, Giám đốc Điều hành của Sở Y tế Công cộng và Môi trường 
Colorado, theo Đạo luật Sửa đổi của Colorado § § 25-1.5-101 (1) (a) và 25-1.5-102 (1) (a) (a) 
( l), đã sửa đổi Sắc lệnh CDPHE ngày 18 tháng 3 để quy định rõ hơn các hoạt động và chức 
năng được miễn thực hiện quy định về khoảng cách với nhau. 
Vào ngày 22 tháng 3 năm 2020, Thống đốc Tiểu bang Colorado đã ban hành Sắc lệnh 
D2020-013, ra lệnh cho các nơi làm việc không quan trọng giảm 50% lực lượng lao động làm 
việc trực tiếp và triển khai làm việc từ xa nhiều nhất có thể do sự xuất hiện của COVID-19 
trong tiểu bang (“EO D2020-013”). 
Vào ngày 22 tháng 3 năm 2020, Giám đốc Điều hành của Sở Y tế Công cộng và Môi trường 
Colorado, theo Đạo luật Sửa đổi của Colorado § § 25-1.5-101 (l) (a) và 25-1.5-102 (1) (a) (a) 
( I), cũng đã ban hành lệnh quy định rõ các nhân viên cấp cứu quan trọng, cơ sở hạ tầng, chức 
năng của chính phủ và các hoạt động khác được miễn thực hiện chỉ thị của EO D2020-013 
(“Sắc lệnh CDPHE ngày 22 tháng 3”). 
Vào ngày 23 tháng 3 năm 2020, Giám đốc Điều hành của Sở Y tế Công cộng và Môi trường 
Denver, theo mục 23-16 của Bộ luật Thành phố đã được sửa đổi của Denver, ban hành Sắc 
Lệnh Ở Trong Nhà để giảm thiểu sự lây lan của COVID-19, và lệnh này cũng được sửa đổi 
ngay trong ngày hôm đó (“Sắc lệnh DDPHE ngày 23 tháng 3”). 
Vào ngày 24 tháng 3 năm 2020, Giám đốc Điều hành của Sở Y tế Công cộng và Môi trường 
Denver, theo mục 23-16 của Bộ luật Thành phố đã được sửa đổi của Denver, ban hành sửa 
đổi Sắc lệnh DDPHE ngày 23 tháng 3 (“Sắc lệnh DDPHE ngày 24 tháng 3”). 
Vào ngày 25 tháng 3 năm 2020, Thống đốc Tiểu bang Colorado đã ban hành Sắc lệnh 
D2020-017 ra lệnh cho người dân Colorado Ở Trong Nhà do dịch bệnh COVID-19 xuất hiện 
trong tiểu bang và chỉ thị Giám đốc Điều hành của Sở Y tế Công cộng và Môi trường 
Colorado ban hành một lệnh y tế công cộng phù hợp với những chỉ thị trong sắc lệnh này 
(“EO D2020-017”). 
Vào ngày 25 tháng 3 năm 2020, Giám đốc Điều hành của Sở Y tế Công cộng và Môi trường 
Colorado, theo Đạo luật Sửa đổi của Colorado § § 25-1.5-101 (l) (a) và 25-1.5-102 (1) (a) (I), 
cũng đã ban hành lệnh thực hiện những yêu cầu Ở Trong Nhà ((“Sắc lệnh CDPHE ngày 25 
tháng 3 Ở Trong Nhà”). 
Vào ngày 26 tháng 3 năm 2020, Giám đốc Điều hành của Sở Y tế Công cộng và Môi trường 
Colorado, theo Đạo luật Sửa đổi của Colorado § § 25-1.5-101 (l) (a) và 25-1.5-102 (1) (a) (I), 
ban hành sửa đổi lệnh CDPHE ngày 25 tháng 3 Ở Trong Nhà (“Sắc Lệnh CDPHE ngày 26 
tháng 3 Ở Trong Nhà”). 
Bằng văn bản này, Giám đốc Điều hành DDPHE, theo mục 24-16 của Bộ luật Thành phố đã 
được sửa đổi của Denver, sửa đổi Sắc lệnh DDPHE ngày 24 tháng 3 của Denver, còn gọi là 
lệnh Ở Trong Nhà của Denver, bằng việc thông qua Sắc Lệnh CDPHE ngày 26 tháng 3 Ở 
Trong Nhà của Tiểu Bang Colorado. 



 

Trong trường hợp CDPHE ban hành các sắc lệnh Ở Trong Nhà tiếp theo, thì các sắc lệnh này 
sẽ được tự động thông qua và sửa đổi lệnh này. (“Sắc Lệnh DDPHE ngày 26 tháng 3 Ở Trong 
Nhà”). 
Căn cứ vào mục 24-24 của Bộ luật thành phố đã được sửa đổi của Denver, bất kỳ ai không 
tuân thủ Sắc Lệnh này sẽ bị coi là phạm pháp. Bất kỳ ai không tuân thủ Sắc Lệnh này cũng có 
thể bị phạt tiền tối đa chín trăm chín mươi chín đô la (999,00$) mỗi lần vi phạm. Nếu tái 
phạm, Denver có thể áp dụng một hoặc đồng thời hoặc liên tiếp nhiều hình thức xử phạt dân 
sự, hình sự và hành chính, lệ phí, tiền phạt, bản án, hình phạt, phán quyết của tòa án và bồi 
thường. 
Sắc Lệnh này có hiệu lực thực hiện cho đến hết ngày 11 tháng 4 năm 2020, trừ khi được gia 
hạn, hủy bỏ, thay thế hoặc sửa đổi bằng văn bản của Giám đốc Điều hành của Sở Y tế Công 
cộng và Môi trường 

Người ban hành 
(Đã ký) 

Robert M. McDonald 
Quản Lý Y Tế Công Cộng, Thành phố & Quận Denver 
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