Pinellas: Ủy ban mở rộng tình trạng khẩn cấp tại địa phương, mở rộng theo lệnh của địa phương
Do COVID-19, Quận sẽ yêu cầu các doanh nghiệp không thiết yếu đóng cửa đến hết ngày 30 tháng 4
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Hội đồng gia hạn tuyên bố tình trạng khẩn cấp địa phương thêm 7 ngày nữa
Lệnh điều hành của quận yêu cầu các doanh nghiệp không thiết yếu phải tạm thời đóng cửa.

Đáp lại sắc lệnh Ở Trong Nhà của Thống đốc Ron DeSantis nhằm làm chậm sự lây lan của COVID-19, Ban Quận ủy Pinellas
hôm thứ Năm đã ban hành lệnh đóng cửa tất cả các doanh nghiệp không thiết yếu cho đến cuối tháng, và trao quyền
cho Quản trị viên Quận để ra lệnh cho các doanh nghiệp không tuân theo các hướng dẫn của CDC về việc xa cách xã hội
bị đóng cửa.
Hội đồng đã gia hạn tuyên bố Tình Trạng Khẩn Cấp tại Địa Phương thêm 7 ngày nữa, cùng với các lệnh trước đó của
Quận tiếp theo. Điều này có nghĩa là việc đóng cửa các bãi biển công cộng và khu vực đậu xe trên bãi biển được kéo dài
đến hết ngày 10 tháng Tư. Trong cuộc họp, Hội đồng cũng trao cho Chủ tịch Pat Gerard và Quản trị viên Quận Barry A.
Burton khả năng tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp và các lệnh liên quan khi cần thiết mà không phải triệu tập một
cuộc họp BCC khẩn cấp. Các lệnh của Quận và tiểu bang sẽ có hiệu lực vào lúc 12:01 sáng thứ Sáu và sẽ có hiệu lực một
khi có Tình trạng khẩn cấp tại địa phương được tuyên bố.

Việc đó có nghĩa là gì?
Theo lệnh mới của tiểu bang, những người cao tuổi và những người có tình trạng sức khỏe yếu tiềm ẩn phải ở nhà và
thực hiện mọi biện pháp để hạn chế nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Tất cả những người khác chỉ có thể rời khỏi nhà để có
được các dịch vụ thiết yếu hoặc thực hiện các hoạt động thiết yếu. Hội đồng đã quyết định rằng cách tốt nhất để thực
hiện các yêu cầu này và giữ an toàn cho công chúng là yêu cầu đóng cửa tạm thời các doanh nghiệp không thiết yếu và
yêu cầu tuân thủ cách ly xã hội bởi các doanh nghiệp được coi là thiết yếu theo lệnh của chính quyền. Để thực hiện điều
đó, Quận đã ban hành một sắc lệnh bắt buộc:
1. Các doanh nghiệp bán lẻ, hoạt động hoặc tổ chức không có trong danh mục dịch vụ hoặc hoạt động thiết yếu
được liệt kê theo lệnh của thống đốc, phải đóng cửa.
2. Tất cả các doanh nghiệp, hoạt động và tổ chức tiếp tục hoạt động theo lệnh của Thống đốc phải tuân thủ các
hướng dẫn của CDC về cách ly xã hội và giảm thiểu rủi ro.
3. Quản trị viên quận được trao quyền ra lệnh cho các doanh nghiệp không tuân thủ bị đóng cửa.
Công dân không thuộc nhóm có nguy cơ cao vẫn có thể tập thể dục ngoài trời, bao gồm đi bộ, đi xe đạp, câu cá và bơi
lội, miễn là họ tuân thủ các nguyên tắc cách ly xã hội. Công viên và Khu bảo tồn Quận Pinellas sẽ vẫn mở cửa, ngoại trừ
Công viên Sand Key, Công viên Fort De Soto và các trung tâm giáo dục tại Khu bảo tồn Đảo Weedon và Khu bảo tồn
Brooker Creek. Nơi thả thuyền cũng sẽ vẫn mở, bao gồm đoạn đường nối tại Công viên Fort De Soto. Quận đang yêu cầu
các hồ bơi cộng đồng vẫn đóng cửa.

Các cá nhân không có trong danh mục rủi ro cao COVID-19 có thể đến…
•
•
•
•
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Doanh nghiệp thiết yếu
Thăm người thân cần giúp đỡ hoặc chăm sóc
Công viên & khu giải trí ngoài trời được mở cửa
Sân gôn
Đường dốc & bến du thuyền (thuyền phải cách nhau 50 feet theo bởi qui định của Sở Thủy & Động Vật Hoang Dã
Florida)

Kinh doanh thiết yếu so với không thiết yếu
Các doanh nghiệp không thiết yếu phải đóng cửa vào nửa đêm nay. Họ bao gồm bất kỳ doanh nghiệp nào không được
miễn theo lệnh của thống đốc.
Các doanh nghiệp và dịch vụ thiết yếu sẽ tiếp tục hoạt động. Họ bao gồm những người được phục vụ bởi: người tiền
trạm, nhân viên y tế, nhân viên thực thi pháp luật, nhân viên cửa hàng tạp hóa, nhân viên nông nghiệp, nhân viên ngân
hàng, nhân viên trạm xăng và sửa chữa xe hơi, công nhân xây dựng, nhân viên bưu điện, những người làm việc trong các
ngành cơ sở hạ tầng quan trọng, và những người làm việc trong các cơ sở sản xuất hỗ trợ chuỗi cung ứng quan trọng.
Các nhà hàng và cơ sở thực phẩm có thể tiếp tục giao hàng, cho tới nhận và/hoặc giao hàng tại lề đường.

Các cuộc tụ họp công cộng, bao gồm các dịch vụ tôn giáo
Nên giới hạn cho các mục đích thiết yếu và phải tuân thủ các hướng dẫn xa cách xã hội. Các nhóm chỉ được gồm 10
người trở xuống và cách nhau 6 feet, bao gồm cả những người tụ tập trong nhà thờ và các nơi thờ cúng khác.

