QUẬN TARRANT
LỆNH ĐIỀU HÀNH CỦA THẨM PHÁN QUẬN B. GLEN WHITLEY
(Được sửa đổi bởi Tòa các Ủy viên Ủy ban vào ngày 24 tháng 3 năm 2020)
(Được sửa đổi bởi Thẩm phán quận vào ngày 27 tháng 3 năm 2020)
(Được sửa đổi bởi Thẩm phán quận vào ngày 3 tháng 4 năm 2020)
(Được sửa đổi bởi Thẩm phán quận vào ngày 21 tháng 4 năm 2020)

TRONG KHI, theo Bộ luật Chính phủ Texas § 418.108, Thẩm phán quận Tarrant B. Glen Whitley đã ban hành
Tuyên bố về Thảm họa Địa phương do tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng vào ngày 13 tháng 3 năm
2020, do mối đe dọa sắp xảy ra đối với bệnh lan rộng từ COVID-19;
TRONG KHI, thẩm phán quận đã xác định rằng các biện pháp phi thường phải được thực hiện để giảm thiểu
những ảnh hưởng của tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng này và tạo điều kiện cho phản ứng hiệu
quả, nhanh chóng và hợp tác với tình trạng khẩn cấp;
TRONG KHI, Thẩm phán quận đã ban hành Tuyên bố về thảm họa địa phương do tình trạng khẩn cấp về
sức khỏe cộng đồng vào ngày 13 tháng 3 năm 2020 và các ủy viên quận đã ban hành Tuyên bố về thiên tai
do tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng vào ngày 17 tháng 3 năm 2020 và vào ngày 18 tháng 3 năm
2020 Thẩm phán quận đã ban hành Tuyên bố Tu chính đầu tiên về thảm họa địa phương do tình trạng khẩn
cấp về sức khỏe cộng đồng nhằm đảm bảo sự bảo vệ của cư dân quận Tarrant vào ngày 24 tháng 3 năm
2020.
TRONG KHI, để duy trì phù hợp với tuyên bố của bộ y tế tiểu bang Texas và các lệnh hành do thống đốc
Greg Abbott phát hành vào ngày 19 tháng 3, 2020 và hài hòa đến mức có thể, các lệnh hành chính của thống
đốc Greg Abbott, Thẩm phán quận Tarrant và các lệnh có trong tờ khai của các thị trưởng của các thành phố
Fort Worth, Arlington và các thành phố khác của quận Tarrant, thẩm phán quận này ra lệnh điều hành.
VÌ THẾ, Căn cứ theo Bộ luật Chính phủ Texas Chương 418, hãy công bố và ra lệnh bởi Thẩm phán quận
rằng:
1. Tình trạng khẩn cấp về thảm họa và sức khỏe cộng đồng được tuyên bố cho Quận Tarrant, theo §
418.108 (a) của Bộ luật Chính phủ Texas.
2. Rằng Lệnh Điều hành của tình trạng khẩn cấp về thảm họa và sức khỏe cộng đồng tại địa phương
sẽ được đưa ra nhanh chóng và công khai chung và sẽ được nộp ngay cho Thư ký Quận, theo §
418.108 (c) của Bộ luật Chính phủ Texas.
3. Rằng Kế hoạch hoạt động khẩn cấp của quận Tarrant đã được kích hoạt và triển khai, theo §
418.108 (d) của Bộ luật Chính phủ Texas.
4. Lệnh Điều hành này ủy quyền cho Quận thực hiện bất kỳ hành động cần thiết nào để tăng cường
sức khỏe và ngăn chặn bệnh tật, bao gồm kiểm dịch, sơ tán, điều chỉnh xâm nhập và thoát ra khỏi
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khu vực thảm họa và kiểm soát sự di chuyển của người dân và chiếm dụng các cơ sở, theo §
418.108 (f), (g) của Bộ luật Chính phủ Texas.
5. Tất cả những người hiện đang cư trú trong Quận Tarrant hợp nhất và chưa hợp nhất sẽ ở tại nơi
cư trú của họ, trừ khi được cho phép bởi Lệnh này. Tất cả mọi người có thể chỉ để lại nơi cư trú của
họ cho việc di chuyển thiết yếu, Dịch vụ thiết yếu và Hoạt động thiết yếu, để làm việc trong hoặc
truy cập vào các doanh nghiệp thiết yếu, dịch vụ chính phủ hoặc cơ sở hạ tầng quan trọng thiết yếu,
hoặc để thực hiện các hoạt động cơ bản tối thiểu, như được định nghĩa dưới đây.
Trong phạm vi các cá nhân đang sử dụng không gian chung hoặc ngoài trời, họ phải duy trì Khoảng
cách xã hội và giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp với những người không ở cùng gia đình.
Không có gì trong Lệnh điều hành này nhằm hạn chế các dịch vụ thiết yếu đã được định nghĩa trong
Lệnh điều hành GA-14 (Lệnh GA-14), cũng không nhằm mục đích cho phép các cuộc tụ họp bị cấm
bởi Lệnh GA-14. Trong phạm vi mà Bộ phận quản lý khẩn cấp Texas chấp thuận bổ sung vào các
dịch vụ thiết yếu, những bổ sung đó sẽ được coi là một Doanh nghiệp thiết yếu tại Quận Tarrant.
Không có gì trong tài liệu này nhằm áp đặt các hạn chế không phù hợp với Lệnh GA-14 hoặc bất
kỳ lệnh nào khác do Thống đốc ban hành hiện đang có hiệu lực liên quan đến COVID-19 (Lệnh
COVID). Trong trường hợp Lệnh Điều hành này mâu thuẫn với Lệnh COVID, các quy định trong
Lệnh COVID sẽ được áp dụng.1
6. Tất cả các doanh nghiệp hoạt động tại Tarrant County, ngoại trừ các Doanh nghiệp thiết yếu như
được định nghĩa ở đây, sẽ không cho phép các thành viên của cộng đồng chiếm giữ các cơ sở kinh
doanh. Các doanh nghiệp không thiết yếu có thể tiếp tục Hoạt động cơ bản tối thiểu, như được nêu
dưới đây, miễn là các doanh nghiệp tuân thủ nghiêm ngặt các điều sau: (1) giảm thiểu tiếp xúc trực
tiếp với những người không cùng hộ gia đình; (2) duy trì khoảng cách xã hội; (3) sử dụng các cách
làm việc từ xa đến mức lớn nhất có thể; và (4) giảm thiểu số lượng nhân viên cần thiết để hoạt động
ở mức cơ bản.
Hoạt động cơ bản tối thiểu cho phép các hoạt động cần thiết tối thiểu để:
a. Duy trì giá trị của hàng tồn kho hoặc thiết bị của doanh nghiệp, bảng lương quy trình và lợi
ích của nhân viên, duy trì cơ sở và an ninh của cơ sở, thiết bị hoặc hàng tồn kho, bao gồm
chăm sóc và bảo dưỡng vật nuôi hoặc động vật;
b. Công nghệ thông tin hoặc các hoạt động khác tạo điều kiện cho nhân viên làm việc tại nhà;
và
c. Tạo điều kiện bán hàng trực tuyến hoặc gọi vốn; và / hoặc thực hiện các dịch vụ sửa chữa
tại cửa hàng.
7.

Tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong quận Tarrant, ngoại trừ các doanh nghiệp cần thiết như
được định nghĩa dưới đây,.Các doanh nghiệp không cần thiết có thể tiếp tục các hoạt động cơ bản
tối thiểu bao gồm những điều sau đây miễn là duy trì sự khoảng cách xã hội giữa tất cả nhân viên
và nhà thầu trong các hoạt động:

8.

Tất cả các cuộc tụ họp công cộng hoặc tư nhân của bất kỳ số lượng người nào xảy ra bên ngoài
một hộ gia đình hoặc đơn vị sinh sống đều bị cấm, trừ khi được quy định ở đây. Không có gì trong
Lệnh điều hành này nghiêm cấm việc tập hợp các thành viên của một hộ gia đình hoặc đơn vị sinh

Tất cả các câu hỏi liên quan đến Đơn hàng COVID sẽ được chuyển đến Bộ phận quản lý khẩn cấp Texas qua email tại EssentialServices@tdem.texas.gov. Thông tin cũng có sẵn tại www.tdem.texsa.gov/essentialservices.
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sống cũng như không cấm bất kỳ cuộc tụ họp nào được cho phép theo Lệnh GA-14, Hoặc bất kỳ
lĩnh vực nào tiếp theo của thống đốc Abbott.
9.

Chắc chuyên gia Y tế và các cơ sở y tế được Cấp phép sẽ phải tham khảo lệnh điều hành GA-15
của thống đốc Abbott Để được hướng dẫn về những hoạt động được cho phép.

10. Nếu ai đó trong một hộ gia đình đã thử nghiệm dương tính với COVID-19, hộ gia đình được lệnh
cách ly tại nhà. Các thành viên trong gia đình không thể đi làm, đi học hoặc bất kỳ chức năng cộng
đồng nào khác cho đến khi được một chuyên gia y tế phê chuẩn nhưng có thể tìm kiếm các dịch
vụ y tế khi cần thiết từ nhân viên y tế và các cơ sở
11. Nhà dưỡng lão, nghỉ hưu và các cơ sở chăm sóc dài hạn cần cấm những du khách không cần thiết
tiếp cận các cơ sở của họ trừ khi cung cấp hỗ trợ quan trọng hoặc cho chuyến thăm cuối đời.
12. Các cá nhân trải qua tình trạng vô gia cư được khuyến khích mạnh mẽ để có được nơi trú ẩn và
duy trì việc giữ khoảng cách xã hội. Nếu một người vô gia cư biểu hiện các triệu chứng hoặc được
chẩn đoán, trung tâm cách ly của nơi trú ẩn sẽ được coi là nơi cư trú của người vô gia cư chỉ với
mục đích tuân thủ các yêu cầu của Lệnh Điều Hành này. Nhân viên y tế sẽ đưa ra quyết định liệu
có bất kỳ cư dân trú ẩn nào khác sẽ được yêu cầu cách ly dựa trên khả năng phơi nhiễm. Các nơi
trú ẩn có sẵn, ở mức độ tối đa có thể thực hiện được, phải sử dụng các biện pháp giảm thiểu rủi
ro COVID-19 trong hoạt động của mình.
13. Định nghĩa:
a. Sự giữ khoảng cách xã hội có nghĩa là duy trì khoảng cách ít nhất 6 feet so với các cá nhân
khác, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây, sử dụng chất
khử trùng tay, che miệng khi ho hoặc hắt hơi (vào tay áo hoặc khuỷu tay, không phải tay)
khử trùng những bề mặt thường đụng chạm, và không bắt tay.
b. Các hoạt động cơ bản tối thiểu bao gồm những điều sau đây, miễn là các doanh nghiệp
tuân thủ nghiêm ngặt các điều sau: (1) giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp với những người không
cùng hộ gia đình; (2) duy trì khoảng cách xã hội; (3) sử dụng teleworking từ xa đến mức
lớn nhất có thể; và (4) giảm thiểu số lượng nhân viên cần thiết để hoạt động ở mức cơ bản.
Hoạt động cơ bản tối thiểu cho phép các hoạt động cần thiết tối thiểu để:
• Duy trì giá trị của hàng tồn kho hoặc thiết bị của doanh nghiệp, xử lý bảng lương và
lợi ích của nhân viên, duy trì cơ sở và an ninh của cơ sở, thiết bị hoặc hàng tồn kho,
bao gồm chăm sóc và bảo dưỡng vật nuôi hoặc động vật;
• CNTT hoặc các hoạt động khác tạo điều kiện cho nhân viên làm việc tại nhà; và
• Tạo điều kiện bán hàng trực tuyến hoặc gọi vốn; và / hoặc thực hiện các dịch vụ sửa
chữa tại cửa hàng.
c. Các hoạt động thiết yếu bao gồm bất kỳ điều nào sau đây:
i. Để tham gia vào các hoạt động hoặc thực hiện các nhiệm vụ thiết yếu cho sức
khỏe và an toàn của họ, hoặc cho sức khỏe và sự an toàn của gia đình hoặc các
thành viên trong gia đình của họ (ví dụ: lấy vật tư y tế hoặc thuốc, đến gặp chuyên
gia chăm sóc sức khỏe hoặc lấy vật tư cần phải làm việc tại nhà ).
ii. Để có được các dịch vụ hoặc vật tư cần thiết cho bản thân và gia đình hoặc thành
viên trong gia đình hoặc cung cấp các dịch vụ hoặc vật tư đó cho người khác (ví
dụ, thực phẩm, vật nuôi và vật nuôi, và bất kỳ sản phẩm tiêu dùng gia đình nào
khác, và các sản phẩm cần thiết để duy trì sự an toàn, vệ sinh, và hoạt động thiết
yếu của nhà ở). Chúng tôi khuyến nghị các hộ gia đình, ở mức độ lớn nhất có thể,
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chỉ gửi một người đến các doanh nghiệp cho mục đích nhặt thực phẩm hoặc các
mặt hàng thiết yếu khác.
iii. Để tham gia vào hoạt động ngoài trời, miễn là các cá nhân tuân thủ các yêu cầu
giữ khoảng cách xã hội (ví dụ: đi bộ, đi xe đạp, đi bộ đường dài, chơi gôn hoặc
chạy).
iv. Để thực hiện công việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thiết yếu tại một Doanh
nghiệp thiết yếu hoặc thực hiện các hoạt động được phép cụ thể trong Lệnh điều
hành này.
v. Để chăm sóc cho một thành viên gia đình hoặc vật nuôi trong một gia đình khác.
d. Doanh nghiệp thiết yếu:
i. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết. Hoạt động chăm sóc sức khỏe, bao gồm
bệnh viện, phòng khám, bác sĩ, nha sĩ, nhà thuốc, công ty dược phẩm và công
nghệ sinh học, cơ sở chăm sóc sức khỏe khác, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc
sức khỏe tại nhà, nhà cung cấp sức khỏe tâm thần, nhà cung cấp lạm dụng dược
chất, ngân hàng máu, nghiên cứu y tế, hoặc bất kỳ liên quan và / hoặc các dịch
vụ chăm sóc sức khỏe phụ trợ, chăm sóc thú y cung cấp cho động vật. Chăm sóc
tại nhà cho người cao niên, người lớn hoặc trẻ em. Khu dân cư và nhà tạm trú
cho người cao niên, người lớn và trẻ em. Hoạt động chăm sóc sức khỏe không
bao gồm phòng tập thể dục và thể dục và các cơ sở tương tự.
ii. Chức năng cần thiết của chính phủ. Tất cả các dịch vụ được cung cấp bởi chính
quyền địa phương, tiểu bang và liên bang cần thiết để đảm bảo hoạt động liên tục
của các cơ quan chính phủ nhằm cung cấp cho sức khỏe, an toàn và phúc lợi của
công chúng. Tất cả các Chức năng Chính cần thiết yếu sẽ được thực hiện phù
hợp với các yêu cầu cách xa xã hội là 6 feet, trong phạm vi có thể.
iii. Cơ sở hạ tầng quan trọng. Căn cứ theo sự chỉ định của Thống đốc Abbott, tất cả
mọi thứ được Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ liệt kê trong Hướng dẫn Được ban hành
bởi cơ sở hạ tầng và an ninh mạng quốc gia. (CISA)
iv. Bán lẻ thiết yếu . Các nhà cung cấp dịch vụ thực phẩm, bao gồm cửa hàng tạp
hóa, cửa hàng kho, cửa hàng rượu, bodegas, trạm xăng, cửa hàng tiện lợi, chợ
nông sản và các cửa hàng bán lẻ khác bán các sản phẩm thực phẩm và đồ gia
dụng, cửa hàng vật nuôi và thức ăn chăn nuôi. Các doanh nghiệp không mở cửa
cho công chúng vận chuyển hoặc giao hàng tạp hóa, thực phẩm, hàng hóa hoặc
dịch vụ trực tiếp đến nơi cư trú. Các nhà hàng và các cơ sở khác chuẩn bị và phục
vụ thức ăn, nhưng chỉ để giao hàng, đưa ra, lái xe, lái xe qua, lái xe đến nhận và
đi, hoặc đem về. Các trường học và các thực thể khác thường cung cấp dịch vụ
miễn phí cho sinh viên hoặc thành viên của cộng đồng chỉ trên cơ sở đón và mang
đi. Hạn chế giao hàng hoặc thực hiện không áp dụng cho các quán cà phê và nhà
hàng nằm trong bệnh viện và các cơ sở y tế. Giặt ủi, giặt khô, và nhà cung cấp
dịch vụ giặt ủi. Các doanh nghiệp cung cấp cho việc giao hàng, hoặc chuẩn bị
phương tiện. Các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm cần thiết cho mọi người làm
việc tại nhà, bao gồm các doanh nghiệp cung cấp thư và vận chuyển và hộp thư
bưu điện. Các doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm cần thiết cho việc sửa chữa
thiết yếu và bảo trì nhà hoặc doanh nghiệp. Khách sạn, nhà nghỉ và các đơn vị
cho thuê chung, ngoại trừ tất cả các quán bar, quán cà phê hoặc nhà hàng trong
khách sạn, nhà nghỉ và các đơn vị cho thuê chung đều đóng cửa ngoại trừ dịch
vụ đón khách và phòng.
v. Các nhà cung cấp các nhu cầu cơ bản cho dân số có hoàn cảnh khó khăn về kinh
tế. Các dịch vụ xã hội và các tổ chức từ thiện cung cấp thực phẩm, nơi ở và các
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dịch vụ xã hội và các nhu cầu thiết yếu khác của cuộc sống cho các cá nhân có
hoàn cảnh khó khăn về kinh tế hoặc có nhu cầu khác; cung cấp thực phẩm, chỗ
ở và các dịch vụ xã hội và các nhu cầu thiết yếu khác của cuộc sống cho những
người thiệt thòi về kinh tế hoặc những người dễ bị tổn thương khác.
vi. Các dịch vụ thiết yếu cần thiết để duy trì hoạt động thiết yếu của khu dân cư hoặc
các doanh nghiệp thiết yếu khác. Thu gom và tái chế rác, xử lý và xử lý, dịch vụ
thư và vận chuyển, làm sạch và bảo trì tòa nhà, sửa chữa ô tô, kho / phân phối và
thực hiện, và lưu trữ cho các doanh nghiệp thiết yếu. Thợ ống nước, dịch vụ bể
bơi, làm vườn cắt cỏ, dịch vụ bảo vệ, thợ điện, người hủy diệt và các nhà cung
cấp dịch vụ khác cung cấp các dịch vụ cần thiết để duy trì sự an toàn, vệ sinh và
các hoạt động thiết yếu của nhà ở, Hoạt động thiết yếu và Kinh doanh thiết yếu.
Các dịch vụ chuyên nghiệp, như dịch vụ pháp lý hoặc kế toán.
vii. Tin tức truyền thông . Báo chí, truyền hình, đài phát thanh, và các dịch vụ truyền
thông khác.
viii. Tổ chức tài chính . Các ngân hàng và các tổ chức tài chính liên quan, người cho
vay tiêu dùng, công ty dịch vụ tài chính thay thế, người cho vay bán hàng và tài
chính, công đoàn tín dụng, thẩm định viên, và các công ty quyền sở hữu. Càng
nhiều doanh nghiệp càng tốt sẽ được tiến hành với công nghệ dựa trên web để
hạn chế tiếp xúc trực tiếp.
ix. Giao dịch bất động sản: Dịch vụ liên quan đến giao dịch bất động sản hiện tại.
Càng nhiều doanh nghiệp càng tốt sẽ được tiến hành với công nghệ dựa trên web
để hạn chế tiếp xúc trực tiếp.Lệnh này không cấm chắc buổi chiều miễn là các
sự hướng dẫn của CDC Được tuân thủ nghiêm ngặt.
x. Dịch vụ chăm sóc trẻ em. Các cơ sở chăm sóc trẻ em cung cấp các dịch vụ cho
phép nhân viên thực hiện các Hoạt động thiết yếu hoặc làm việc cho một Doanh
nghiệp thiết yếu hoạt động như được phép.
xi. Nơi trú ẩn động vật, vườn thú và các doanh nghiệp khác duy trì động vật sống.
Các doanh nghiệp duy trì và chăm sóc động vật sống không được phép cho phép
bất kỳ du khách hoặc khách quen nào nhưng có thể tiếp tục hoạt động ở mức độ
cần thiết để cung cấp dịch vụ chăm sóc cần thiết cho động vật. Không có gì trong
phần này sẽ cấm một người không phải là nhân viên vào cơ sở để thực hiện một
dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc một dịch vụ kinh doanh thiết yếu khác.
xii. Xây dựng. Xây dựng theo giấy phép hợp lệ do một thực thể chính phủ cấp.
xiii. Dịch vụ tang lễ. Nhà tang lễ, nhà hỏa táng và nghĩa trang có thể hoạt động nhưng
không quá mười người không phải là nhân viên có thể có mặt cùng một lúc.
xiv. Dịch vụ đám cưới: Đám cưới có thể được tổ chức, nhưng không quá 10 người có
thể có mặt bất cứ lúc nào. Xin giữ khoảng cách xã hội. Đám cưới không thể được
tổ chức trong một tòa nhà của Quận.
xv. Dịch vụ thờ phượng: Các dịch vụ tôn giáo được tiến hành trong nhà thờ, hội thánh
và nhà thờ được phép nếu chúng không thể được tiến hành tại nhà hoặc thông
qua các dịch vụ từ xa, miễn là duy trì khoảng cách Xã hội và các hướng dẫn hiện
hành được quy định bởi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC)
được theo dõi. Các dịch vụ tôn giáo được tổ chức ngoài trời, theo đó các cá nhân
vẫn còn trong xe của họ được khuyến khích mạnh mẽ.
Lệnh GA-14 chỉ định các dịch vụ tôn giáo “nên được tiến hành phù hợp với Nguyên
tắc từ Tổng Thống và CDC...” 2
Hướng dẫn của Tổng chưởng lý Texas trong Hướng dẫn về Khủng hoảng COVID-19 từ CDC hiện khuyến nghị rằng nếu
một cộng đồng đang trải qua sự lan truyền đáng kể của COVID-19, thì các nhà thờ trong cộng đồng đó nên hủy bỏ tất cả cá
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xvi.

Dịch vụ di chuyển và cung cấp. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di chuyển dân
cư hoặc thương mại và vật tư di chuyển cần thiết.
e. Việc di chuyển thiết yếu. Đối với các mục đích của Lệnh điều hành này, Essential Travel
bao gồm du lịch cho bất kỳ mục đích nào sau đây.
i.
Bất kỳ chuyến đi nào liên quan đến việc cung cấp hoặc truy cập vào các Hoạt động
thiết yếu, Chức năng chính phủ thiết yếu và Cơ sở hạ tầng quan trọng thiết yếu,
Hoạt động cơ bản tối thiểu;
ii. Việc di chuyển để chăm sóc người già, trẻ vị thành niên, người phụ thuộc, người
khuyết tật hoặc người dễ bị tổn thương khác;
iii. Việc di chuyển đến hoặc từ các tổ chức giáo dục cho mục đích nhận tài liệu cho
việc học từ xa, nhận bữa ăn và bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác;
iv. Việc di chuyển để trở về một nơi cư trú từ bên ngoài thẩm quyền;
v. Việc di chuyển theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật hoặc lệnh của tòa án;
vi. Việc di chuyển của nhân viên nhà thờ hoặc giáo sĩ cho mục đích sản xuất cung cấp
dịch vụ tôn giáo từ xa và các bộ khác yêu cầu đi lại;
vii. Việc di chuyển liên quan đến việc tham dự một dịch vụ tang lễ; hoặc là
viii. Việc di chuyển cần thiết cho người không cư trú để trở về nơi cư trú bên ngoài
Quận. Các cá nhân được khuyến khích mạnh mẽ để xác minh rằng việc vận chuyển
ra khỏi Quân vẫn có sẵn và hoạt động trước khi bắt đầu chuyến đi như vậy.
f. Dịch vụ thiết yếu: Dịch vụ thiết yếu có nghĩa là các dịch vụ cần thiết Được cung cấp cho
chính phủ hoặc bất kỳ những ai. Nếu những dịch vụ này không được bảo tồn sẽ gây trở
ngại hoặc nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe hoặc an toàn cá nhân của phần dân số.
14. Lệnh Điều hành này không hạn chế các hoạt động kinh doanh cung cấp Dịch vụ thiết yếu, theo Ý
kiến của Tổng chưởng lý Ken Paxton số KP-0296 và CISA.
15. Bất kỳ nhân viên hòa bình được chứng nhận hoặc người nào khác có thẩm quyền hợp pháp đều
được ủy quyền thực thi các quy định của Sắc lệnh hành pháp này theo thẩm quyền được cấp theo
Đạo luật Thảm họa Texas năm 1975. Bất kỳ ai vi phạm Sắc lệnh hành pháp này đều có thể bị phạt
tiền vượt quá $ 1.000 hoặc bị giam cầm trong khoảng thời gian không quá 180 ngày.
16. Rằng Lệnh điều hành này kết hợp bảng đính kèm, Hạn chế thảm họa, như thể được nêu nguyên
văn trong tài liệu này. Trong những trường hợp ngoại lệ lệnh hành trong sách lệnh này vẫn phải
được tuân thủ.
17. Các phần, đoạn, câu, mệnh đề và cụm từ của Sắc lệnh này có thể bị phá vỡ và nếu bất kỳ cụm từ,
mệnh đề, câu, đoạn hoặc phần nào của Lệnh điều hành này phải được tuyên bố vô hiệu bởi phán
quyết cuối cùng hoặc nghị định của bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào, chẳng hạn sự vô hiệu sẽ
không ảnh hưởng đến bất kỳ cụm từ, mệnh đề, đoạn văn và đoạn nào còn lại có thể có hiệu lực
mà không có điều khoản không hợp lệ và đến cuối cùng, các quy định của Lệnh điều hành này có
thể bị nghiêm trọng.

nhân tụ tập của bất kỳ kích thước. Nhưng nếu một cộng đồng đang trải qua sự lây lan từ trung bình đến đáng kể, thì CDC
khuyến nghị giảm các hoạt động phối hợp với các quan chức y tế địa phương, các cuộc tụ họp nhỏ hơn có thể kết hợp các
biện pháp gây xáo trộn xã hội, hủy bỏ các hoạt động với 10 người trở lên khi dân số có nguy cơ cao tham gia người (bao gồm
những người trên 65 tuổi và những người có điều kiện y tế tiềm ẩn) và sử dụng các phương tiện sáng tạo để cung cấp các
dịch vụ dựa trên đức tin. Để biết thêm thông tin, các ngôi nhà thờ cúng nên tham khảo hướng dẫn của CDC:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/guidance-community-faith-organizations.html..
Để biết thông tin cập nhật về mức độ lan truyền của cộng đồng, hãy xem CoronaVirus.TarrantCounty.com.
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18. Sắc lệnh này được ban hành theo và kết hợp bằng cách tham chiếu bất kỳ tuyên bố nào về thảm
họa do Quận Tarrant ban hành và thông qua trước đây. Trong trường hợp có xung đột giữa Lệnh
điều hành này và tuyên bố hoặc lệnh trước liên quan đến COVID -19, Lệnh điều hành này chiếm
ưu thế.
19. Sắc lệnh này sẽ có hiệu lực vào lúc 11:59 tối ngày 21 tháng 4 năm 2020 và sẽ có hiệu lực cho đến
ngày 30 tháng 4 năm 2020, trừ khi bị chấm dứt hoặc sửa đổi bởi một Lệnh tiếp theo.

RA LỆNH này ngày 21 tháng Tư năm 2020.

B. Glen Whitley, Thẩm phán quận
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Hướng Dẫn Hạn Chế Thiên Tai
Lệnh Điều Hành ban hành ngày 3 tháng 4 năm 2020
Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Lệnh điều hành
Địa điểm / Hoạt động
Những người cư trú tại Tarrant County

Những hạn chế
•
•
•

•

Ở tại nơi cư trú
Thực hành cách xa xã hội
Chỉ rời khỏi nơi cư trú cho các hoạt động
thiết yếu hoặc làm việc tại các doanh nghiệp
thiết yếu, di chuyển thiết yếu, dịch vụ chính
phủ thiết yếu, cơ sở hạ tầng quan trọng thiết
yếu hoặc để thực hiện các hoạt động cơ
bản tối thiểu
Tuân thủ các Nguyên tắc của tổng thống và
CDC.

Tất cả các doanh nghiệp ngoại trừ các doanh
nghiệp cần thiết

Không cho phép chiếm chỗ công cộng
Hoạt động cơ bản tối thiểu được phép
Khoảng cách.
Số lượng nhân viên tối thiểu
Giảm thiểu liên lạc trực tiếp

Tập hợp công cộng hoặc tư nhân xảy ra bên ngoài
một hộ gia đình

Cấm, với ngoại lệ hạn chế

Cơ sở thực phẩm
Ăn uống tại nhà - mua sắm - không cho phép sử
Bao gồm những người ở trường học, khách sạn,
dụng công cộng
nhà nghỉ Không bao gồm những người ở bệnh viện Lái xe vào, lái xe qua, đưa ra ngoài và giao hàng
được cho phép.
Sự Khoảng cách xã hội là cần thiết
Dịch vụ thờ phượng

Kể từ ngày 3 tháng 4 năm 2020, cán bộ y tế quận
Tarrant xác định cộng đồng đáng kể lây lan / truyền
tải; do đó, CDC tuyên bố rằng chắc nhà thờ nên
hủy bỏ tất cả các cuộc tụ họp trực tiếp ở mỏi
phương trình.

Các thủ tục y tế, phẫu thuật và nha khoa tự chọn

Cấm, với ngoại lệ hạn chế

Nhà dưỡng lão, hưu trí, và các cơ sở chăm sóc dài Cấm du khách không cần thiết, trừ khi cung cấp hỗ
hạn
trợ quan trọng hoặc cho chuyến thăm cuối đời
Việc Di Chuyển cần thiết, tóm tắt:
Được phép thực hiện các hoạt động được phép cụ
thể trong Lệnh điều hành này.

Các cá nhân có thể rời khỏi nơi trú ẩn để thực hiện
các hoạt động thiết yếu.
Phải thực hành giữ khoảng cách xã hội.
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Các doanh nghiệp thiết yếu, tóm tắt:
phòng khám bệnh viện
nhiêu bác sĩ
nha sĩ
nhà thuốc
Cơ sở cấp cứu khẩn cấp
các công ty dược phẩm và công nghệ sinh học, các
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác
nhà cung cấp sức khỏe tâm thần
nhà cung cấp dịch vụ lạm dụng chất
ngân hàng máu
Nghiên cứu y khoa
dịch vụ phòng thí nghiệm
chăm sóc tại nhà và tại nhà cho người cao niên,
người lớn hoặc trẻ em
Chăm sóc thú y
tất cả các dịch vụ để cung cấp cho sức khỏe, an
toàn và phúc lợi của công chúng
các tiệm giặt là,
giặt khô, trạm xăng dịch vụ giặt ủi
cung cấp tự động & sửa chữa, sửa chữa xe đạp
Những đại lý bán xe
cửa hàng phần cứng
doanh nghiệp cung cấp sản phẩm cần thiết cho mọi
người làm việc tại nhà
dịch vụ xã hội, tổ chức từ thiện
thu gom và tái chế rác thải, xử lý và xử lý
thư và dịch vụ vận chuyển
vệ sinh tòa nhà, bảo trì
dịch vụ an ninh
kho / phân phối và thực hiện
lưu trữ cho các doanh nghiệp thiết yếu
nhà tang lễ, nhà hỏa táng, thợ ống nước nghĩa
trang
thợ điện
kẻ hủy diệt
pháp lý hoặc kế toán
phương tiện truyền thông tin tức
học viện Tài chính
giao dịch bất động sản
dịch vụ chăm sóc trẻ em
doanh nghiệp duy trì xây dựng động vật sống
dịch vụ di chuyển và cung cấp
Đại lý cung cấp súng và đạn
Trường bắn
Khách sạn

Được phép mở
Phải giữ khoảng cách xã hội
Các doanh nghiệp thiết yếu cung cấp cơ sở hạ tầng
thiết yếu nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa
sàng lọc để bảo vệ nhân viên và mọi hoạt động phải
được thực hiện theo Quy định xã hội và tuân thủ các
Nguyên tắc từ Chủ tịch và CDC.
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Tóm tắt cơ sở hạ tầng quan trọng: Công việc cần
thiết cho hoạt động và bảo trì của lĩnh vực cơ sở
hạ tầng quan trọng được xác định bởi Cơ quan hạ
tầng và an ninh mạng quốc gia (CISA)
Hoạt động cơ bản tối thiểu:
- hoạt động cần thiết để duy trì an ninh,
bảo trì và bảo trì cơ sở, thiết bị hoặc hàng tồn
kho, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc
chăm sóc và bảo trì vật nuôi hoặc động vật;
- CNTT hoặc các hoạt động khác tạo điều kiện
nhân viên làm việc tại nhà;
- Làm việc từ xa là cần thiết, nếu có thể
- Tạo điều kiện bán hàng trực tuyến hoặc gọi điện
hoặc tại cửa hàng dịch vụ sửa chữa;
- liên hệ trực tiếp của bất kỳ loại nào giữa những
người không cùng nhà phải được giảm thiểu.

Những Hoạt động cho phép của các doanh nghiệp
vô thiết yếu

Hoạt động cơ bản tối thiểu
- dịch vụ sửa chữa tại cửa hàng được thực hiện
bởi nhân viên trong một cửa hàng hoặc cơ sở
đóng cửa cho công chúng.

Được phép mở
Các hoạt động kinh doanh cung cấp Dịch vụ thiết
yếu cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa sàng
lọc để bảo vệ nhân viên và mọi hoạt động phải được
thực hiện theo Quy định xã hội và tuân thủ Nguyên
tắc của tong thong và CDC.

Yêu cầu giữ khoảng cách xã hội
Số lượng nhân viên được giữ ở mức tối thiểu
Giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp với những người
không ở cùng một gia đình

