
Tóm tắt Bản Tuyên Cáo của Thống đốc tiểu bang Iowa liên quan đến bệnh dịch COVID-19 vào 

ngày 20 tháng 5 năm 2020. 

COVID-19 là một bệnh dịch có tính lan truyền trong cộng đồng ở Iowa. Đây cũng là một căn 

bệnh mới đang ảnh hưởng đến các cộng đồng trên khắp tiểu bang Iowa, nước Mỹ và toàn cầu. 

Bệnh này có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng, bao gồm cả tử vong. 

Để ngăn chặn sự bùng phát này và bảo vệ cư dân ở Iowa, Thống đốc đã tuyên bố tình trạng 

khẩn cấp về thảm họa y tế công cộng. Các cư dân ở Iowa dễ bị nhiễm bệnh, bao gồm cả những 

người có điều kiện sức khoẻ không tốt hay có tiền bệnh và những người cao tuổi trên 65 nên 

tiếp tục ở nhà càng nhiều càng tốt, và chỉ đi ra ngoài cho những lúc thiết yếu nhất.  

Cư dân Iowa dễ bị nhiễm bệnh cũng nên tránh tham dự các cuộc tụ họp lớn nhỏ với bất kỳ mục 

đích nào. 

Các cuộc tụ họp của hơn 10 người tiếp tục bị cấm cho đến ngày 27 tháng 5 năm 2020. Lệnh cấm 

này không áp dụng cho các dịch vụ tâm linh hoặc tôn giáo và các hoạt động do nhà trường tổ 

chức (xin xem bên dưới). 

Tất cả Cư dân Iowa nên tiếp tục: 

· Hạn chế các việc tiếp xúc trực tiếp giữa họ với các cư dân dễ bị nhiễm bệnh và hết sức thận 

trọng khi cần phải tiếp xúc. 

· Thực hành việc giãn cách xã hội, và vệ sinh tay tốt. 

Một số dịch vụ sẽ tiếp tục đóng cửa trên toàn tiểu bang cho đến ngày 27 tháng 5 năm 2020. 

Điều này bao gồm các địa điểm biểu diễn khác ngoài rạp chiếu phim và rạp chiếu phim lái xe, hồ 

bơi và dịch vụ spa cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc học bơi và luỵện tâp bơi lội. 

Một số doanh nghiệp đã được phép mở cửa trở lại theo các hướng dẫn cụ thể. Những cơ hội 

hạn chế này áp dụng cho tất cả các quận ở Iowa và kéo dài đến hết ngày 27 tháng 5 năm 2020. 

Các doanh nghiệp và hoạt động này bao gồm chợ ngoài trời (farmer market), đấu giá, các nhà 

cung cấp tự chọn khác, nhà hàng, trung tâm thể dục, trung tâm thương mại, tiệm cắt hớt tóc, 

thư viện và các cơ sở doanh nghiệp không cần thiết khác. Các doanh nghiệp này phải tuân theo 



các hướng dẫn để bảo đảm việc giãn cách xã hội, tăng cường thực hành vệ sinh và các biện 

pháp khác để giảm việc lây lan COVID-19. 

Tuyên bố được ban hành vào ngày 20 tháng 5 năm 2020 bổ sung cho phép các doanh nghiệp 

mở theo các hướng dẫn cụ thể sau. 

· Rạp chiếu phim có thể mở cửa trở lại hoạt đông nhưng họ chỉ cho phép 50% công suất so với 

hoạt động lúc trước và bảo đảm an toàn ít nhất sáu bước (6 feet) giữa các nhóm hoặc cá nhân 

khi ngồi trong rạp. Thực phẩm hoặc đồ uống tự phục vụ đều bị cấm. Các rạp chiếu phim phải 

thực hiện các biện pháp khác để bảo đảm việc giãn cách và vệ sinh xã hội. 

Các viện Bảo tàng, hồ triển lãm cá và sở thú có thể mở cửa hoạt động trở lại, nhưng phải thực 

hiện các biện pháp để đảm bảo sự giãn cách xã hội, tăng cường thực hành vệ sinh và các biện 

pháp y tế công cộng khác để giảm sự lây lan của COVID-19. 

· Hồ bơi có thể mở cửa hoạt động trở lại để luỵện tâp và chỉ học bơi. Hồ bơi không được mở 

cửa cho bất kỳ với mục đích nào khác. Các hồ bơi phải thực hiện các biện pháp khác để đảm 

bảo việc giãn cách và vệ sinh xã hội. 

· Các địa điểm tổ chức đám cưới có thể tổ chức tiệc cưới miễn là họ tuân theo các quy tắc giống 

như nhà hàng. Họ chỉ có thể cho phép mở cửa trở lại hoạt đông với 50% công suất so với hoạt 

động lúc trước, giới hạn các nhóm từ 6 người trở xuống, bảo đảm sáu bước (6 feet) giữa mỗi 

nhóm, không có dịch vụ tự phục vụ (ví dụ: các quán salad) và phải thực hiện các biện pháp khác 

để bảo đảm việc giãn cách xã hội và vệ sinh. 

Các trường học có thể mở lại các hoạt động và học tập do nhà trường tài trợ bắt đầu từ ngày 1 

tháng 6 năm 2020, nhưng phải tuân theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục Iowa, Hiệp hội Thể thao 

của các Trường Trung học ở Iowa và Liên đoàn Thể thao Trường Trung học Nữ ở Iowa. Các hoạt 

động do nhà trường tài trợ từ 10 người trở lên được cho phép hoạt động nhưng phải tuân theo 

các hướng dẫn cụ thể. 

Các biện pháp khác đã được thực hiện để cung cấp sự linh hoạt và giúp đở theo quy định. Điều 

này bao gồm sự linh hoạt trong việc cấp bằng, giấp phép cho giáo viên.  



Tất cả các biện pháp đình chỉ theo quy định và đình chỉ theo luật định trước đây vẫn có hiệu lực 

cho đến ngày 27 tháng 5. 


