SỞ Y TẾ CÔNG CỘNG QUẬN LOS ANGELES
LỆNH CỦA VIÊN CHỨC Y TẾ

Trách nhiệm Thực thi Chỉ thị của Viên chức Y tế
Quận ban hành Chỉ thị của Viên chức Y tế (viết tắt là HOO) cùng với các nghị định thư đi kèm nhằm mục đích làm
chậm sự lây lan của COVID-19. Lệnh của Viên chức Y tế và các nghị trình về việc mở cửa lại mới nhất được đăng
tải trên http://ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/reopening-la.htm. Phòng Y tế Môi trường thuộc Sở Y tế Công
cộng của Quận được giao trách nhiệm chính trong việc đảm bảo các cơ sở tuân thủ HOO và các nghị trình hiện
hành.
Thanh tra của phòng Y tế Môi trường tiến hành các cuộc khảo sát tại cơ sở để: 1) đảm bảo cơ sở tuân thủ HOO và
các nghị định hiện hành; 2) để đáp ứng một khiếu nại; hoặc 3) để điều tra các báo cáo về một đợt bùng phát dịch.
Mục đích chính của mỗi cuộc thanh tra là để phổ biến những yêu cầu khác nhau của lệnh HOO đến các nhà điều
hành doanh nghiệp nhằm mục tiêu đảm bảo việc tuân thủ của các cơ sở. Trong trường hợp phát hiện có vi phạm,
thanh tra viên sẽ ra Biên bản Chính thức của Thanh tra (hay biên bản thanh tra) và đặt ra thời hạn tuân thủ để kiểm
chứng xem cơ sở đã sửa chữa các vi phạm sau khi bị ghi nhận hay chưa. Việc doanh nghiệp không sửa chữa các
vi phạm trước thời hạn tuân thủ hoặc tái phạm có thể dẫn đến các hành động cưỡng chế ở cấp cao hơn, bao gồm
cả việc xử phạt hành chính do không tuân thủ theo luật định.
Trong trường hợp thanh tra viên xác định được một Vi phạm Nghiêm trọng trong việc tuân thủ HOO hoặc các nghị
trình, thanh tra viên sẽ ghi Giấy phạt Hành chính kèm theo một biên bản thanh tra. Các vi phạm nghiêm trọng được
phân loại là vi phạm làm tăng nguy cơ lây lan COVID-19 cho nhân viên và khách hàng và có thể dẫn đến việc bị ghi
Giấy phạt Hành chính 500 đô la trong lần thanh tra đầu tiên.
Các vi phạm nghiêm trọng gồm có:
• Bất tuân việc kiểm tra sàng lọc các triệu chứng của COVID-19 đối với nhân viên
• Không báo cáo khi xác định được 3 ca nhiễm COVID-19 trở lên tại nơi làm việc
• Không đảm bảo tất cả nhân viên đều đeo khẩu trang như đã được yêu cầu
• Không đảm bảo nhân viên đeo tấm che mặt khi tiếp xúc với khách hàng không đeo khẩu trang (ví dụ: phục
vụ bàn tại nhà hàng)
• Không có đủ sản phẩm vệ sinh và khử trùng tại cơ sở
• Vượt quá giới hạn cho phép về sức chứa trong nhà (Các công trình ngoài trời không đáp ứng các tiêu chí
hướng dẫn của tiểu bang cho hoạt động ngoài trời được phân loại là công trình “trong nhà” và phải tuân
theo quy định hiện hành về sức chứa trong nhà)
• Không có cơ chế giám sát sức chứa và không thực thi việc duy trì khoảng cách (tức là không giám sát số
lượng người ra vào ở tất cả các lối vào của cơ sở hoặc việc giữ khoảng cách vật lý) và có vẻ vượt quá sức
chứa cho phép- Vi phạm này cũng có thể dẫn đến việc cơ sở phải tạm thời đóng cửa cho đến khi cơ sở thực
thi các biện pháp để giảm sức chứa và thiết lập quy trình giám sát.
• Các bàn không được đặt cách nhau 8 feet, ở những nơi cần thiết
• Cơ sở để khách hàng ăn uống trong khu vực ăn uống không được chỉ định (tức là khách hàng cầm thức ăn
đi lại xung quanh, ăn trong khu vực không được phép phục vụ như quầy bar)
• Cơ sở có các hoạt động giải trí trực tiếp, bao gồm nhưng không giới hạn ở chơi nhạc DJ, khiêu vũ hoặc có
vũ công trình diễn trực tiếp, trình diễn hài, nhạc sống hoặc các chương trình biểu diễn trực tiếp khác
• Các hình thức hoạt động hiện đang bị cấm (ví dụ: dịch vụ trò chơi điện tử trong nhà hiện phải đóng cửa
theo HOO, doanh nghiệp bị Sở Y tế Công cộng ra lệnh đóng cửa)
• Các hoạt động vi phạm Lệnh HO khác mà gây nguy hiểm cho sức khỏe của nhân viên hoặc khách hàng
Giấy phạt Hành chính có thể được kháng cáo trong vòng 10 ngày kể từ ngày ban hành. Để biết thêm thông tin, xin
hãy truy cập: http://publichealth.lacounty.gov/eh/citation/administrative-citation-appeals.htm. Việc không nộp tiền
phạt do vi phạm hành chính có thể dẫn đến việc bị thu giữ tài sản chiếu theo Bộ luật của quận Los Angeles.
Nếu quý vị có thắc mắc về HOO và các nghị định thư mở cửa lại, xin hãy liên lạc với chương trình Cam kết Doanh
nghiệp của chúng tôi theo số (626) 430-5320 hoặc gửi câu hỏi của quý vị đến địa chỉ email EHConsultative@ph.
lacounty.gov.
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