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Ngày 20, tháng Ba 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 coronavirus, nay được chỉ định gọi là COVID-
19. 

Ngày 12 tháng Ba, 2020 thị trưởng Thành Phố và Quận Denver đã tuyên bố tình trạng thảm họa khẩn 
cấp tại địa phương và tiểu bang theo C.R.S. § 24-33.5-701, và những điều khác do nguy cơ lây lan của 
vi rút corona mới giờ được gọi là COVID-19. 

Ngày 13 tháng Ba, 2020 Giám Đốc Điều Hành của Sở Y Tế Công Cộng & Môi Trường Denver quyết 
định hạn chế sử dụng một số cơ sở nhất định để giảm thiểu sự lây lan của COVID-19 theo mục 24-16 
của Đạo Luật Đô Thị Sửa Đổi Denver. 

Ngày 15 tháng Ba, 2020 Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh (“CDC”) khuyến cáo tất cả những sự kiện 
lớn và tập trung đông người từ 50 người trở lên phải bị hủy bỏ hoặc hoãn trong thời gian tám tuần để 
giảm thiểu sự lây lan của COVID-19. 

Vào ngày 16 tháng 3 năm 2020, Giám đốc Điều hành của Bộ Y tế & Môi trường Công cộng Denver, 
theo mục 24-16 của Bộ luật Thành phố Denver đã sửa đổi, hạn chế các hoạt động bổ sung, bao gồm 
nhưng giới hạn, tiêu thụ thực phẩm và đồ uống tại chỗ trong các nhà hàng và cấm tập trung đông người 
từ 50 người trở lên phù hợp với khuyến nghị của CDC ngày 15 tháng 3 năm 2020 ("Lệnh DDPHE ngày 
16 tháng 3"). 

Vào ngày 16 tháng 3 năm 2020, Giám đốc Điều hành của Bộ Y tế và Môi trường Công cộng Colorado, 
theo Đạo luật Sửa đổi Colorado § § 25-1.5-10 I (1) (a) và 25-1.5-102 (1) (a) (I), các quán bar, nhà hàng, 
nhà hát, nhà thi đấu và sòng bạc đã đóng cửa theo Thông báo về Lệnh Y tế Công cộng 20-22, thứ tự đã 
được sửa đổi vào ngày 17 tháng 3, ngày 18 tháng 3 và ngày 19 tháng 3 năm 2020 ("Lệnh 16 tháng 3 
CDPHE"). 

Vào ngày 18 tháng 3 năm 2020, Thống đốc Tiểu bang Colorado đã ban hành Sắc lệnh hành pháp yêu 
cầu đình chỉ việc giảng dạy trực tiếp tại tất cả các trường tiểu học và trung học công lập và tư thục tại 
Tiểu bang Colorado do sự hiện diện của COYID-19 (" 18 tháng 3 Thống đốc EO "). 

Vào ngày 18 tháng 3 năm 2020, Giám đốc Điều hành của Bộ Y tế và Môi trường Công cộng 
Colorado, theo Đạo luật Sửa đổi Colorado § § 25-1.5-101 (1) (a) và 25-1.5-102 (1) (a) (a) ( I), 
đã ban hành một lệnh thực hiện các biện pháp giữ khoảng cách xã hội, trong đó giới hạn các 
cuộc tụ họp của các cá nhân không quá (10) người để làm chậm lại sự lây lan của dịch COVID-
19 ("March 18 CDPHE Order"). 
 
Vào ngày 19 tháng 3 năm 2020, Giám đốc Điều hành của Bộ Y tế và Môi trường Công cộng 
Colorado, theo Đạo luật Sửa đổi Colorado 25-1,5-l 0l (l) (a) và 25- l. 5-102 (1) (a) (I), đã sửa đổi 
Lệnh CDPHE ngày 16 tháng 3 để bao gồm các cơ sở dịch vụ cá nhân không cần thiết và trường 
đua và các cơ sở cá cược không theo dõi, miễn trừ các tổ chức giáo dục đại học trong các dịch 
vụ của bữa ăn, làm rõ các dịch vụ ăn uống tại khách sạn không được miễn trừ các dịch vụ ăn 
trong phòng, thêm định nghĩa về phòng tập thể dục, và mức độ của Đơn hàng CDPHE ngày 16 
tháng 3 đến ngày 30 tháng 4 năm 2020 ("Lệnh CDPHE ngày 19 tháng 3"). 
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Giám đốc điều hành của DDPHE, theo mục 24-16 của Bộ luật thành phố sửa đổi Denver, theo đó sửa 
đổi Lệnh DDPHE ngày 16 tháng 3 để tương quan với Lệnh CDPHE ngày 18 tháng 3 và Lệnh CDPHE 
ngày 19 tháng 3 bằng cách tăng phạm vi của các doanh nghiệp được đóng theo Ngày 16 tháng 3 Lệnh 
DDHPE và yêu cầu tất cả các sự kiện và cuộc tụ họp của hơn mười người (10) sẽ bị hủy bỏ hoặc hoãn 
lại cho đến ngày 11 tháng 5 năm 2020. 

Đặc biệt, những chỗ công cộng có người vô ra để xử dụng: 
1. Nhà hàng, khu ẩm thực, quán ăn nhỏ, quán cà phê và những nơi tương tự khác của chỗ ở công cộng 
cung cấp thực phẩm hoặc đồ uống để tiêu thụ tại chỗ; 
2. Quán bar, quán rượu, quán rượu bia, nhà làm bia, nhà máy chưng cất rượu vang, nhà làm rượu, phòng 

nếm thử, giấy phép đặc biệt, câu lạc bộ, và những nơi khác của những nơi cung cấp đồ uống có chất 
cồn để tiêu thụ tại chỗ; 

3. Quán Xì gà; 
4. Phòng tập thể dục; 
5. Rạp chiếu phim và các rạp hát, nhà hát opera, phòng hòa nhạc và phòng âm nhạc; và 
6. Cơ sở dịch vụ cá nhân không thiết yếu. 
 

"Các dịch vụ cá nhân không thiết yếu" có nghĩa là các dịch vụ và sản phẩm không cần thiết để duy trì 
sức khỏe và an toàn của một cá nhân, hoặc vệ sinh hoặc hoạt động thiết yếu của một doanh nghiệp hoặc 
nơi cư trú. "Các dịch vụ cá nhân không thiết yếu" bao gồm, nhưng không giới hạn ở các tiệm làm tóc 
hoặc móng tay, spa, hoặc tiệm xăm hoặc tiệm massage. 

Các địa điểm lưu trú công cộng thuộc mục này được khuyến khích cung cấp thực phẩm và đồ uống 
bằng dịch vụ giao hàng, dịch vụ cửa sổ, dịch vụ đi bộ, dịch vụ thô sơ hoặc dịch vụ lái xe và sử dụng các 
biện pháp phòng ngừa để làm giảm thiểu tiềm năng truyền COVID-19, bao gồm khoảng cách xã hội; 
tuy nhiên, không có tiêu thụ thực phẩm hoặc đồ uống được phép tại chỗ. Trong việc cung cấp thực 
phẩm hoặc đồ uống, một nơi ở công cộng chịu sự điều khiển của nơi chờ đợi có thể cho phép tối đa 
năm thành viên khách ở tại nơi với mục đích nhận đơn đặt hàng thực phẩm hoặc đồ uống của họ, miễn 
là những người đó cách nhau ít nhất sáu feet khi ở trong khuôn viên. 

Những điều cấm theo lệnh này không áp dụng cho những điều nào sau đây: 

1. Các địa điểm nhà trú công cộng cung cấp thực phẩm và đồ uống không dành cho tiêu dùng tại chỗ, bao 
gồm cửa hàng tạp hóa, chợ, cửa hàng tiện lợi, nhà thuốc, cửa hàng thuốc và phòng đựng thức ăn, trừ những 
phần của nơi ở công cộng phải tuân thủ các yêu cầu ở trên; 
2. Dịch vụ room service trong khách sạn; 
3. Cơ sở chăm sóc sức khỏe, cơ sở chăm sóc dân cư, cơ sở chăm sóc cộng đồng và cơ sở tư pháp vị thành 
niên; 
4. Nơi trú ẩn khủng hoảng hoặc các tổ chức tương tự; 
5. Các quán ăn tại sân bay; 
6. Các tổ chức giáo dục đại học cung cấp dịch vụ phòng ăn nằm trong hoặc liền kề do1mitories của trường 
được truy cập thông qua sinh viên, nhân viên, giảng viên hoặc nhân viên liên quan đến trường, cũng như 
lấy và đi các dịch vụ thực phẩm trong các tổ chức này, trong khi thực hiện các biện pháp phân tán xã hội ít 
nhất sáu feet giữa các cá nhân; 
7. Trung tâm thể dục và các dịch vụ cá nhân không cần thiết bao gồm trong các cơ sở dân cư, chẳng hạn 
như khách sạn, căn hộ hoặc chung cư hoặc sắp xếp nhà ở tương tự, chỉ giới hạn sử dụng cho khách của 
khách sạn hoặc cư dân của nhà ở đang tuân theo các yêu cầu giữ khoảng cách xã hội ít nhất 6 ft giữa các cá 
nhân, và các nhà quản lý khách sạn hoặc tài sản đang làm sạch môi trường thường xuyên; và 
8. Bất kỳ cơ sở khẩn cấp cần thiết để đáp ứng với các sự kiện này. 
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Ngoài ra, Giám đốc điều hành của DDPHE theo đó ra lệnh rằng tất cả các sự kiện và các cuộc tụ họp, trước 
đây được định nghĩa là "Tụ Tập Đông Người" trong Lệnh DDPHE ngày 16 tháng 3, trong số hơn 10 người  
sẽ bị hủy hoặc hoãn lại cho đến ngày 11 tháng 5 năm 2020 để giảm thiểu sự lây lan của COVID-19, phù 
hợp với khuyến nghị của CDC. 
  

Mục đích của Lệnh này là để làm rõ rằng Lệnh DDPHE ngày 16 tháng 3 được mở rộng để bao gồm các 
hạn chế ở trên để tương quan với Lệnh CDPHE ngày 18 tháng 3 và Lệnh CDPHE ngày 19 tháng 3. Một 
lần nữa, các cuộc tụ họp ở Thành phố và Địa Hạt Denver chỉ giới hạn không quá mười (10) người. 
Thành phố và Địa Hạt Denver sẽ tăng cường các nỗ lực thực thi để đảm bảo rằng các cá nhân trong 
Thành phố và Địa Hạt Denver tuân thủ theo Lệnh này. 

 

Thông tin mới chỉ ra rằng sự lây lan không có triệu chứng phổ biến nhanh hơn so với trước đây. Có sự 
đồng thuận rộng rãi giữa các chuyên gia y tế công cộng trong khu vực, miễn là các dịch vụ thiết yếu và 
cơ sở hạ tầng quan trọng có thể được hỗ trợ, mọi người nên nỗ lực, chỉ thực hiện những hoạt động thiết 
yếu cần thiết để tăng cường sức khỏe, như nhận được cửa hàng tạp hóa, mua vật tư y tế hoặc thuốc 
men, và / hoặc tham gia vào các hoạt động ngoài trời như đi bộ, đi bộ đường dài hoặc chạy, miễn là 
thực hành xa cách xã hội được tuân thủ nghiêm ngặt. 

Ngoài ra, Giám đốc điều hành của DDPHE khuyến khích kỹ lưỡng hơn cho tất cả mọi người trong 
Thành phố và Địa Hạt Denver đều yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện các công việc làm ở nhà và giao 
hàng hóa ở mức độ lớn nhất có thể.  

Những câu hỏi về lệnh này xin gửi đến Denver 311. Những cư dân tại Denver, xin gọi 3-1-1. Các cư dân 
ngoài Denver, xin gọi 720-913-1311. 

 

Robert M. McDonald 
Giám Đốc Điều Hành Cơ Quan Y Tế Công Cộng Thành Phố & Quận Denver 
Sở Y Tế Công Cộng & Môi Trường Denver 
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