Tiểu bang Iowa vẫn đang trong tình trạng khẩn cấp thảm họa y tế công cộng. Dựa trên sự gia
tăng số ca về bệnh dịch Coronavirus và tỷ lệ nhập viện cao, vào Thứ Năm ngày 16 tháng 4 năm
2020, Thống đốc tiểu bang Iowa Kim Reynold đã bổ sung các biện pháp mới để bảo vệ cư dân,
công nhân và công chúng ở vùng số 6. Khu vực vùng 6 bao gồm các quận sau: Allamakee,
Benton, Black Hawk, Bremer, Buchanan, Clayton, Delaware, Dubuque, Fayette, Grundy,
Howard, Jones, Linn và Winneshiek.
Bản tuyên bố (sắc lệnh) của Thống đốc có hiệu lực vào lúc 11:59 tối ngày 16 tháng 4 năm 2020
và sẽ tiếp tục cho đến 11:59 tối vào ngày 30 tháng 4 năm 2020.
Bảo vệ các hộ gia đình
Đối với các quận trong khu vực vùng 6, Thống đốc Reynold đã cấm các cuộc tụ họp xã hội.
Tất cả các cuộc tụ họp xã hội, cộng đồng, giải trí, thư giản và thể dục thể thao đều bị cấm ngoại
trừ những người sống trong cùng một gia đình. Các trường hợp ngoại lệ giới hạn sẽ vẩn được
thực hiện như đám cưới, đám tang và các cuộc tụ họp tâm linh hoặc tôn giáo khác nhưng giới
hạn từ 10 người trở xuống. Vào bất cứ lúc nào cho phép, mọi người đều vẩn phải giử cách xa
nhau sáu bước (6 feet) đối với những người lạ bên ngoài gia đình của họ.
Lệnh này áp dụng cho những người hiện đang có mặt ở các quận trong khu vực vùng 6 dù họ có
sống ở các quận lỵ này hay không.
Các cơ quan, doanh nghiệp lao động nằm trong các quận trong khu vực vùng 6 phải có những nỗ
lực hợp lý để cho phép công nhân viên làm việc tại nhà. Nếu điều đó là không thể, các cơ quan
phải sử dụng các biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo vệ sức khỏe của công nhân viên và công
chúng nếu công việc phải được thực hiện trực tiếp. Các biện pháp phòng ngừa bao gồm sàng lọc
nhân viên, giử khoảng cách xã hội, giữ sạch sẽ và thực hành vệ sinh cá nhân.
Sắc lệnh của Thống đốc vào ngày 16 tháng 4 không có nghĩa là phải có thêm các doanh nghiệp
nên đóng cửa hoặc đối mặt với các hình phạt trừ khi có thêm lệnh khác từ Bộ Y tế Công Cộng
Iowa.
Bảo Vệ Doanh Nghiệp và Công Chúng
Các cơ quan nhà nước khác nhau sẽ giám sát và thực hiện lệnh Thống đốc để bảo vệ sức khỏe và
an toàn của cộng đồng. Các cơ quan chính quyền sẽ hỗ trợ thi hành sắc lệnh kể trên của Thống
đốc.

Vietnamese language (region 6)

