
 Rửa Xe
Được mở để rửa bên trong và bên ngoài theo 
luật  

 Giữ Trẻ
Sở Giáo Dục Tiểu Bang Maryland cho phép tất 
cả các chương trình giữ trẻ được mở cửa lại với 
các đề nghị cẩn trọng về sức khỏe và an toàn 
và các biện pháp giữ khoảng cách tiếp xúc. 

 Xây Dựng
Mở theo luật 

 Nông Trại
Được Mở; “tự hái trái” mở cửa theo luật 

 Trung Tâm Thể Dục, Thể Dục 
Thẩm Mỹ & Các Sinh Hoạt Thể 
Lực Trong Nhà Khác
Mở theo luật; 1 khách cho mỗi 19 mét vuông 
của phòng tập *chưa được phép cho đến khi 
Thống Đốc Hogan hủy bỏ lệnh giới hạn

 Bịnh Viện
Văn phòng bác sĩ và những cơ sở y tế khác, 
bao gồm bịnh viện hiện cung cấp những nhu 
cầu về y tế cho bạn. Liên lạc cơ sở địa phương 
hoặc văn  phòng để biết thêm thông tin

 Khách Sạn
Mở theo luật 

 Các Cơ Sở Tôn Giáo  
Các buổi lễ qua màn hình, ngồi trong xe, và giới 
hạn số người bên trong theo luật; cứ mỗi 19 
mét vuông cho 1 tín đồ/ gia đình nơi hành lễ

 Tụ Họp Trong Nhà & Ngoài Trời
Giới hạn tối đa là 50 người hoặc 1 người/ 1 gia 
đình cho mỗi 19 mét vuông, trường hợp nào ít hơn
*chưa được phép cho đến khi Thống Đốc 
Hogan hủy bỏ lệnh giới hạn

 Hồ Bơi Trong Nhà & Ngoài Trời 
(Công Cộng & Tư Nhân)
Mở với số lượng giới hạn

 Cơ Sở Sản Xuất
Mở theo luật

 Văn Phòng & Những Tòa  
Nhà Có Nhiều Cơ Sở Thương Mại
Giới hạn sử dụng theo luật cho nhân viên 
không thiết yếu; được khuyến khích  làm việc ở 
nhà nơi nào có thể

 Cắm Trại Ban Ngày Ngoài Trời
Nới rộng việc mở cửa theo luật.

 Môn Thể Thao Thiếu Niên Ngoài 
Trời
Mở thêm các  môn thể thao ít va chạm theo luật.

 Công Viên & Sân Chơi
Công viên mở cửa cho thể dục cá nhân & các 
lớp thể dục theo luật; sân chơi mở theo luật; 
chỉ cho  những môn thể thao ít va chạm

 Tiệm Ăn
Chổ ngồi ngoài trời/hiên và giới hạn ăn uống 
trong tiệm theo luật; 50% số khách phục vụ tối 
đa trong tiệm *Không được phép cho đến khi 
Thống Đốc Hogan hủy bỏ lệnh giới hạn

 Bán Lẻ
Ở lề đường và giới hạn trong tiệm; 1 khách cho 
19 mét vuông  của diện tích buôn bán

 Dịch Vụ Xe Buýt Ride On
Mở rộng lịch trình; Mở thêm lộ trình

 Tiệm Tóc/Hớt Tóc/Dịch Vụ Cá 
Nhân
Tất cả những dịch vụ cá nhân chỉ được phép 
làm theo hẹn; 1 khách cho 19 mét vuông của  
diện tích làm việc

Danh sách này nhằm cung cấp hướng dẫn chung về cơ sở.  
Danh sách này sẽ được cập nhật cho phù hợp với hoàn cảnh.

Mọi việc kể trên tùy thuộc vào dữ liệu COVID-19 cụ thể đáp ứng  tiêu chuẩn mở cửa lại

montgomerycountymd.gov/covid19-reopening

 Doanh thương nào được mở?

 Các Buổi Hòa 
Nhạc & Rạp Hát

 Thư Viện  Cơ Sở Giải Trí

 Doanh thương nào không được mở?

Mở Cửa Lại
M O N T G O M E R Y
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