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Ngày 28 tháng Năm, nhằm đối phó với nạn bạo loạn lan rộng khắp nơi và vượt quá vòng kiểm soát của nhà chức 

trách xảy ra từ sau cái chết của ông George Floyd, thống đốc Tim Walz đã ký ban hành Lệnh Điều Động lục lượng 

Vệ Binh Quốc Gia và Lệnh Giới Nghiêm cho hai đêm thứ Sáu và thứ Bảy tại St Paul và Minneapolis từ 8 giờ tối đến 6 

giờ sáng nhằm bảo đảm an ninh cho dân cư và các cơ sở thương mại trong khu vực và tránh cho thành phố khỏi bị 

kẻ xấu lợi dụng tình hình nhạy cảm để xúi giục dân chúng nổi loạn và phá hoại kinh tế tiểu bang.  

Ông nói: "Đã có hàng chục ngàn người bày tỏ sự đau xót và bực dọc bằng thái độ hiếu hoà. Nhưng hành động vô 

pháp và nguy hiểm của những kẻ khác, từ trong bóng tối, đã gây ra những thiệt hại và đau đớn không lấy lại được 

cho cộng đồng của chúng ta. Đó chính là hành động làm tổn hại đến sự an toàn của người đi đường, cơ sở thương 

mại, những người biểu tình hợp pháp và những nhân viên tiếp ứng...Minneota đang chịu đau khổ và chúng ta cần 

phải chung tay khôi phục lại tình trạng an bình...Đây chính là bước quan trọng nhằm bảo đảm an toàn cho việc tái 

xây dựng (cộng đồng) và tìm kiếm công lý cho George Floyd". 

 

Văn phòng thống đốc cũng kêu gọi người biểu tình luôn tuân giữ các quy tắc bảo vệ an toàn vệ sinh cá nhân, tránh 

không lây nhiễm bệnh cho chính mình hoặc người khác tương tự những quy định trong Lệnh "Stay Safe MN" như 

đeo khẩu trang, tránh đứng trong vòng 6 feet với người bên cạnh ở nơi công cộng, tránh chạm tay lên mặt, mũi, 

miệng và phải rửa tay thường xuyên.   

 

Dưới đây là những đường dẫn nếu muốn tìm biết cập nhật về tình hình COVID-19 tại Minnesota hiện nay: 

• Visit mn.gov/covid19 to learn more about Minnesota’s COVID-19 Response and Preparation 

• Find a testing location in your community 

• CDC Situation Updates 

• Apply for Unemployment Insurance 

• Minnesota Department of Health Updates 

• About COVID-19 
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