
 

Kính  gởi đến quý đồng hương những quy định mới nhất của thống đốc tiểu bang Minnesota gồm những 

biện pháp giảm khinh mới về COVID-19 có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng Ba, 2021 như sau: 

Giúp cho gia đình quây quần bên nhau một cách an toàn được dễ dàng hơn: 

• Tụ họp xã giao: Tụ tập ngoài trời tối đa là 50 người, hoặc 15 người trong nhà, không bị giới hạn 

bao nhiêu gia đình. 

• Các bộ môn thể thao dành cho thanh thiếu niên: Kích thước cho một nhóm được tăng lên 50 

người cho các sinh hoạt ngoài trời. 

• Nghi lễ tôn giáo: giới hạn số người tham gia bị huỷ bỏ, nhưng cần giữ giãn cách xã hội. 

• Tiệc mừng: Thực hiện theo hướng dẫn của từng địa điểm tụ tập. 

Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ: 

• Quán bar và nhà hàng: Tăng sức chứa cho phép từ 50% lên 75%, với giới hạn tối đa là 250 

người. Các hạn chế cho ngoài trời và bên trong được áp dụng riêng biệt. Số người ngồi chung 

bàn trong quầy bar tăng lên thành 4 người. 

• Các salon/tiệm cắt tóc: Loại bỏ giới hạn số người được vào, nhưng cần duy trì giãn cách xã hội. 

• Phòng tập thể dục / trung tâm thể dục / hồ bơi: Tăng sức chứa cho phép  từ 25% lên 50%. Lớp 

học ngoài trời có thể tăng lên 50 người. 

• Địa điểm vui chơi giải trí: Tăng sức chứa cho phép từ 25% lên 50%, cả trong nhà và ngoài trời, 

với giới hạn là 250 người. 

Mùa hè đang đến, tiểu bang sẽ điều chỉnh các hướng dẫn cho những địa điểm tụ tập lớn. Tất cả các địa 

điểm đều có thể mở cửa ở mức 50% sức chứa lên đến 250 người. Các địa điểm có sức chứa bình thường 

trên 500 người có thể gia tăng thêm lượng khách, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4: 

• Các địa điểm ngoài trời có chỗ ngồi với sức chứa trên 500 người có thể tăng thêm 25% sức 

chứa của họ, với giới hạn 10,000 người là tối đa. 

• Các địa điểm ngoài trời không có chỗ ngồi với sức chứa trên 500 người có thể tăng thêm 15% 

sức chứa của họ, với giới hạn 10,000 người là tối đa. 

• Các địa điểm trong nhà có chỗ ngồi với sức chứa trên 500 người có thể tăng thêm 15% sức 

chứa của họ, với giới hạn 3,000 người là tối đa. 

• Các địa điểm trong nhà không có chỗ ngồi với sức chứa trên 500 người có thể tăng thêm 10% 

sức chứa của họ, với giới hạn 1,500 người là tối đa. 

 

Vì ngày càng có nhiều cư dân tại Minnesota được chích ngừa, việc làm việc tại nhà sẽ không còn bắt 

buộc - nhưng điều này sẽ tiếp tục được khuyến khích thực hiện- bắt đầu từ ngày 15 tháng 4. Tất cả các 



chủ hãng nên tiếp tục hỗ trợ công nhân viên nào muốn làm việc tại nhà. 

 

Để bảo vệ tiến trình này và giữ cho cư dân Minnesota được an toàn, một số biện pháp an toàn sẽ được 

duy trì, gồm có: 

• Các cư dân Minnesota nên tiếp tục đeo khẩu trang. 

• Tiếp tục giãn cách xã hội. Tất cả các hướng dẫn hôm nay đều yêu cầu các địa điểm tụ tập phải 

duy trì khoảng cách 6 feet giữa các vị khách tham dự để giảm sự lây lan của vi khuẩn. 

• Sự đối phó với COVID của chúng ta vẫn mạnh mẽ. Các trang mạng về xét nghiệm cộng đồng đều 

sẵn có và miễn phí. Ứng dụng COVIDAware sẽ tiếp tục thông báo cho các cư dân Minnesota nếu 

có ai bị phơi nhiễm. 

Nguồn:   https://mn.gov/governor/news/#/detail/appId/1/id/471544  

 

CQXH-VN (VSS) có thể giúp quý vị liên hệ với các cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, và sắp xếp 

các cuộc hẹn.  Xin vui lòng gọi đường giây khẩn Hotline của VSS  tại 612-293-2913.  

Chúng tôi có nhân viên nói tiếng Miến điện, tiếng Việt, và tiếng Thái.  

Kính chào quý đồng hương, 

Cơ Quan Xã Hội Việt Nam (VSS) 


