Thứ Tư, ngày 25 tháng 11
Việc mang khẩu trang khi ở trong không gian kín là điều bắt buộc.
Sở Y tế Hạt Lincoln-Lancaster đã ban hành một Chỉ đạo Y tế (tiếng Anh viết tắt là DHM) mới tại
địa phương quy định bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sở hữu hoặc điều hành bất kỳ cơ sở nào
không phải là nơi cư trú (nhà ở dân dụng), bao gồm nhưng không giới hạn đối với các cơ sở
giáo dục hoặc trường học yêu cầu tất cả các cá nhân từ năm (5) tuổi trở lên phải đeo khẩu
trang che kín miệng và mũi khi ở trong không gian kín trừ khi cá nhân đó có thể và duy trì ít
nhất sáu (6) feet (tương đương 2 mét) tách biệt mọi lúc và không ở trong cùng một phòng hoặc
không gian làm việc từ với kỳ ai khác không phải là thành viên gia đình của họ. DHM cũng yêu
cầu các chủ doanh nghiệp đảm bảo khách hàng của họ từ năm tuổi trở lên đeo khẩu trang bất
cứ lúc nào họ không thể duy trì khoảng cách sáu feet (2 mét) với người không phải là thành
viên trong gia đình của họ.
DHM có hiệu lực vào thứ Hai, ngày 25 tháng 11 và kéo dài cho đến hết ngày 16 tháng 12.
DHM có các trường hợp ngoại lệ sau. Không yêu cầu mang khẩu trang trong các trường hợp
sau:
● Tham gia vào các dịch vụ của chính quyền liên bang, tiểu bang hoặc quận tại văn
phòng mà các dịch vụ đó được cung cấp;
● Ngồi tại quán bar hoặc nhà hàng để ăn hoặc uống, hoặc ngay lập tức tiêu thụ thức ăn
hoặc đồ uống tại chỗ;
● Đang tập thể dục và có thể đảm bảo duy trì khoảng cách hai (2) mét;
● Đang tham gia một công việc ngăn cản việc đeo khẩu trang;
● Đang sử dụng dịch vụ hoặc mua hàng hóa hoặc dịch vụ yêu cầu tạm thời gỡ bỏ khẩu
trang trong quá trình sử dụng dịch vụ hoặc mua hàng;
● Đang phát biểu, giảng bài hoặc trực tiếp chương trình phát sóng cho khán giả miễn là
duy trì khoảng cách hai (2) mét với các cá nhân khác và chỉ trong khi bài phát biểu, bài
giảng hoặc chương trình phát sóng đang diễn ra; hoặc là,
● Không thể mang khẩu trang vì tình trạng sức khỏe, sức khỏe tâm thần không ổn định
hoặc khuyết tật không thể mang khẩu trang.
Thị trưởng Gaylor Baird cho biết Thành phố sẽ tiếp tục tập trung vào giáo dục hơn là ép
buộc, nhưng sẽ truy tố các trường hợp tái phạm hoặc cố ý không tuân thủ. Những
người quan sát thấy các vi phạm bị nghi ngờ không nên gọi 911 của Cảnh sát hoặc
Cảnh sát trưởng hoặc các số không khẩn cấp. Các đường dây liên lạc đó phải luôn sẵn
sàng trong trường hợp khẩn cấp. Những tình huống đó phải được báo cáo cho UPLNK
thông qua ứng dụng điện thoại hoặc trực tuyến tại UPLNK.lincoln.ne.gov. Các doanh
nghiệp có thắc mắc về DHM có thể gọi số 402-441-6280.

