
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lệnh Yêu Cầu Ở Nhà Của Hạt Mecklenburg 
 
Hạt Mecklenburg đã ban hành Lệnh Yêu Cầu Ở Nhà, bắt đầu từ thứ Năm, ngày 26 tháng 3 năm 2020 vào 
lúc 8:00 sáng để tiếp tục chống lại sự lây lan của COVID-19 trong cộng đồng của chúng tôi. Lệnh này sẽ 
yêu cầu toàn bộ cư dân của Hạt Mecklenburg phải trú ẩn tại nhà và hạn chế ra ngoài trừ khi có những nhu 
cầu thiết yếu. Lệnh này sẽ có hiệu lực đến ngày 16 tháng 4 năm 2020 nhưng sẽ thường xuyên được xem 
xét và đánh giá và có thể được sửa đổi, điều chỉnh hoặc kéo dài cho phù hợp, dựa trên các khuyến nghị 
của Giám đốc Y tế Công cộng Hạt Mecklenburg và Quản lý Khẩn cấp Charlotte-Mecklenburg. 
 
QUÝ VỊ CÓ THỂ  

• Đến tiệm tạp hóa, cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng kho giá rẻ  
• Đến hiệu thuốc để lấy thuốc và các nhu yếu phẩm khác dùng trong chăm sóc sức khỏe  
• Đến buổi hẹn kiểm tra y tế (thông báo trước cho bác sĩ hoặc nhà cung cấp)  
• Đến nhà hàng để mang về, giao hàng hoặc đến lấy mang đi  
• Chăm sóc hoặc hỗ trợ bạn bè hoặc người thân trong gia đình  
• Đi dạo, đạp xe, đi bộ, chạy bộ và hòa mình vào thiên nhiên để tập thể dục - chỉ cần giữ khoảng 

cách tối thiểu 6 feet (khoảng 2 mét) với những người xung quanh  
• Dắt vật nuôi đi bộ hoặc đưa đến phòng khám thú y nếu cần thiết  
• Giúp người khác mua nhu yếu phẩm  
• Nhận hàng được giao từ bất kỳ công ty giao hàng nào 

 
QUÝ VỊ KHÔNG NÊN  

• Đi làm trừ khi quý vị đang cung cấp các dịch vụ thiết yếu theo quy định của Lệnh này  
• Đến thăm bạn bè và gia đình khi không thật sự cần thiết  
• Duy trì khoảng cách ít hơn 6 feet (khoảng 2 mét) với người khác khi ra ngoài  
• Đến thăm người thân trong bệnh viện, viện dưỡng lão, cơ sở điều dưỡng chuyên môn hoặc cơ 

sở chăm sóc nội trú khác, ngoại trừ các trường hợp ngoại lệ được hạn chế theo thông tin được 
cung cấp trên trang web của những cơ sở này  

• Đi du lịch, ngoại trừ các hoạt động và đi lại cần thiết 
 
Sự khác biệt giữa “Ở Nhà” và “giữ khoảng cách xã hội” là gì?  

Ở nhà là một hình thức giữ khoảng cách xã hội nghiêm ngặt hơn. 
Ở nhà có nghĩa là:  

• Ở nhà (không để người khác tiếp xúc với mình và bản thân không tiếp xúc với người khác)  
• Chỉ ra ngoài khi có công việc cần thiết  
• Duy trì khoảng cách tối thiểu 6 feet (khoảng 2 mét) với người khác  
• Không tụ tập thành nhóm 

 

 
Để xem Tuyên bố đầy đủ, vui lòng truy cập MeckNC.gov/COVID-19. Nếu có thêm câu hỏi, hãy gọi đến 
đường dây hỗ trợ Ở Nhà của Hạt Mecklenburg qua số điện thoại (704) 353-1926. Giờ làm việc từ thứ 
Hai đến thứ Sáu, từ 8:00 đến 20:00. 


