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GARDEN GROVE BƯỚC VÀO GIAI ĐOẠN 2 VỚI NHỮNG SỰ CẨN THẬN; HƯỚNG DẪN  

CÁC DOANH NGHIỆP TUÂN THEO NHỮNG QUY ĐIỀU CỦA QUẬN HẠT ĐỂ  

TRÁNH LÂY LAN CỦA CORONAVIRUS 

Thống đốc Newsom vừa ban lệnh nới lỏng để tiểu bang California bước sang ‘Giai Đoạn 2’ 

trong kế hoạch mở cửa lại tiểu bang gồm bốn giai đoạn, cũng như chú ý đến nhu cầu mở lại nền 

kinh tế địa phương.  Với sự thận trọng và lạc quan, Thành phố Garden Grove mong hỗ trợ các 

doanh nghiệp mở cửa lại bằng cách tuân thủ các hướng dẫn về sức khỏe của tiểu bang và quận 

hạt. 

Thị trưởng Steve Jones chia sẻ, "Tôi lo lắng cho các doanh nghiệp nhỏ, nhà hàng và 

những trung tâm tôn giáo trong cộng đồng chúng ta.  Đây sẽ là một quá trình phục hồi lâu dài, 

khó khăn và cần có thời gian, nhưng tôi coi đây như là một nguồn lực để hướng dẫn chúng tôi 

mau thích nghi và kiên cường hơn trong thời gian sắp tới." 

 Theo hướng dẫn của Thống đốc Newsom, trong Giai đoạn 2, các doanh nghiệp có rủi ro 

thấp (low-risk businesses) như nhà sách, tiệm bán hoa và một số doanh nghiệp bán lẻ dưới 

những tuân thủ hướng dẫn về sức khỏe và an toàn của tiểu bang sẽ được phép mở cửa nhưng 

chỉ là được giao hàng ở lề đường cho khách đem về, chứ không được để khách vào trong.  Các 

công ty sản xuất và kho hàng (warehouse) nếu đáp ứng các điều kiện vệ sinh và giữ khoảng 

cách xã hội cũng sẽ được phép hoạt động với các sửa đổi trong môi trường làm việc. 
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 “Mặc dù đây là sự khởi đầu cho sự phục hồi nền kinh tế tại địa phương chúng ta, nhưng 

điều quan trọng là các doanh nghiệp phải tuân theo các hướng dẫn về sức khỏe của tiểu bang và 

quận hạt.  Chúng tôi muốn cộng đồng Garden Grove tiếp tục thực hiện các bước an toàn, tránh 

những rủi ro không cần thiết đối với sức khỏe chúng ta," ông Tổng quản giám Thành phố Scott 

Stiles cho biết.     

       Theo ông Scott Stiles, Thành phố sẽ tiếp tục làm việc với Cơ quan Chăm sóc Sức khỏe Quận 

Cam và tuân theo các hướng dẫn phục hồi kinh tế qua 4 giai đoạn của tiểu bang, cũng như 

thường xuyên làm việc chặt chẽ với các doanh nghiệp địa phương để cung cấp các nguồn lực và 

thông tin hướng dẫn. 
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