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COVID-19: Hướng dẫn cho Cư dân Toronto 

Hướng dẫn này cung cấp cho cư dân Toronto thông tin về một số trong những điều bắt buộc trong 

các biện pháp đóng cửa (shutdown) COVID-19 của Tỉnh bang Ontario và lệnh Cấm túc tại gia (Stay-

at-Home) của tỉnh bang có hiệu lực kể từ Thứ Năm, ngày 8 tháng 4 ở Toronto. 

Hướng dẫn này không phải là lời khuyên pháp lý nhưng các hành vi vi phạm một số trong các chỉ thị 

này sẽ cấu thành tội theo quy định của tỉnh bang. Để bảo đảm tuân thủ pháp luật đối với tất cả các 

quy định hiện hành của tỉnh bang, các cá nhân và cơ sở thương nghiệp nên tham khảo các luật liên 

quan, bao gồm các quy định về Vùng Đóng cửa, lệnh Cấm túc tại gia và/hoặc nhờ tư vấn pháp lý. Bản 

tóm tắt về Việc đóng cửa COVID-19: các biện pháp tăng cường về y tế công cộng và an toàn tại nơi 

làm việc của tỉnh bang có đăng trên trang web của Tỉnh bang. 

Quy định khẩu trang, và các quy định giữ khoảng cách ở các công viên và quảng trường công cộng 

của Thành phố vẫn còn hiệu lực và phải được tuân thủ. Điều quan trọng là phải tuân thủ các biện 

pháp y tế công cộng để giảm sự lây lan của virus. Gọi cho Đường dây nóng Y tế Công cộng Toronto 

theo số 416-338-7600 nếu bạn có thắc mắc về COVID-19.  

Cảm ơn bạn góp phần của mình để giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 ở Toronto. 

 
Vùng Đóng cửa và Lệnh Cấm túc tại gia 

Tụ tập trong 

nhà 

Bạn nên luôn luôn ở tại nơi cư trú mà bạn hiện đang sinh sống, trừ phi cần phải đi ra 

khỏi nhà vì một trong những lý do được phép trong lệnh Cấm túc tại gia. Bạn có thể 

dùng các khu vực ngoài trời của nơi cư trú như sân sau hoặc các khu vực chung trong 

nhà có mở cửa, bao gồm hành lang nơi bạn có thể giữ khoảng cách và đeo khẩu 

trang. 

Không cho phép các sự kiện công cộng được tổ chức trong nhà và tụ tập giao du 

trong nhà, ngoại trừ với các thành viên trong cùng hộ gia đình và một người sống 

một mình. 

Nếu bạn sống một mình, bạn chỉ nên tiếp xúc gần gũi với một hộ gia đình khác. 

Tụ tập ngoài 

trời 

Không cho phép các sự kiện công cộng được tổ chức ngoài trời và các cuộc tụ tập 

giao du ngoài trời, ngoại trừ với các thành viên trong cùng hộ gia đình và một người 

sống một mình. 

Trường học 
Tùy một số rất ít ngoại lệ, trường học, theo định nghĩa của Đạo luật Giáo dục, đóng 

cửa. 

https://www.ontario.ca/laws/regulation/200082
https://www.ontario.ca/laws/regulation/r21265
https://www.ontario.ca/page/enhancing-public-health-and-workplace-safety-measures-provincewide-shutdown
https://www.ontario.ca/page/enhancing-public-health-and-workplace-safety-measures-provincewide-shutdown
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-orders-directives-by-laws/?accordion=mandatory-use-of-masks-or-face-coverings
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-orders-directives-by-laws/?accordion=physical-distancing-bylaw
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/?accordion=general-cleaning-tips-for-your-home
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Vùng Đóng cửa và Lệnh Cấm túc tại gia 

Đi đến các 

vùng khác 
Bạn không nên đi ra khỏi vùng của bạn hoặc tỉnh bang trừ phi hết sức cần thiết. 

Lễ tôn giáo: 

Đám cưới & 

Đám tang 

Các cuộc tụ tập trong nhà và ngoài trời vì mục đích lễ cưới, tang lễ, hoặc một lễ, nghi 

thức hoặc nghi lễ tôn giáo được giới hạn ở mức 10 người trở xuống. 

Không cho phép các cuộc tụ tập giao du trong nhà và ngoài trời liên quan đến hoặc 

sau bất kỳ đám cưới, đám tang hoặc lễ, nghi thức hoặc nghi lễ tôn giáo nào. 

Bán lẻ 

Hầu hết các cửa hàng bán lẻ đều đóng cửa không cho mua sắm tại cửa hàng. Chỉ cho 

phép nhận và giao hàng đã đặt trước theo lịch hẹn trước từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. 

Tất cả các hoạt động bán hàng phải được thực hiện theo cách không bắt buộc khách 

phải vào cửa hàng. Được phép giao hàng từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối. 

Mua sắm tại cửa hàng được phép với giới hạn 25% sức chứa ở: 

 Nhà thuốc tây 

 Các cửa hàng chủ yếu bán hàng tạp hóa, thực phẩm (siêu thị, cửa hàng tiện lợi, 

chợ nông sản trong nhà) 

 Cửa hàng giá rẻ và cửa hàng thuộc chuỗi hệ thống bán lẻ chỉ được phép bán 

một số mặt hàng hạn chế, bao gồm hàng tạp hóa, thực phẩm, đồ dùng chăm 

sóc thú nuôi trong nhà, đồ vệ sinh gia đình, đồ chăm sóc sức khỏe, đồ dùng 

học tập và đồ dùng an toàn trong gia đình 

 Cửa hàng bán rượu (bia, rượu vang và rượu mạnh) 

 Trung tâm vườn ngoài trời và vườn ươm cây trồng 

 Nhà kính trong nhà 

Chợ ngoài trời được phép nếu: 

 chúng chủ yếu bán thực phẩm 

 sản phẩm được cung cấp cho khách hàng theo cách sao cho khách hàng luôn 

ở khu vực ngoài trời hoặc nhận và giao hàng ở bên ngoài, và 

 sức chứa không vượt quá 25% 

Chỉ dành cho có hẹn trước, mua sắm tại cửa hàng được phép với giới hạn 25% sức 

chứa ở: 

 Cửa hàng vật tư an toàn 

 Các cơ sở thương nghiệp chủ yếu bán, cho thuê hoặc sửa chữa các thiết bị, 
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Vùng Đóng cửa và Lệnh Cấm túc tại gia 

dụng cụ hỗ trợ hoặc vật tư hỗ trợ, di chuyển hoặc y khoa 

 Cửa hàng mắt kính bán kính theo toa bác sĩ 

 Cửa hàng bán lẻ của nhà cung cấp viễn thông 

Các cá nhân chỉ có thể vào các thương xá cho hoạt động được phép mở theo quy 

định của tỉnh bang, bao gồm các nhà thuốc tây hoặc cửa hàng chủ yếu bán thực 

phẩm theo giới hạn sức chứa, hoặc để nhận hàng theo lịch hẹn tại một khu vực nhận 

hàng được chỉ định duy nhất. 

Các cửa hàng được phép mở phải có biển báo yêu cầu khách hàng tự sàng lọc. Nếu 

bạn không vượt qua phần tự sàng lọc, bạn không nên vào. 

Trừ một số rất ít ngoại lệ cho những người có bệnh hoặc trẻ rất nhỏ, tất cả những 

người trong cửa hàng phải đeo khẩu trang hoặc đồ che mặt. 

Nhà hàng / 

quán  

Được phép mua mang đi (take out), mua bằng cách lái xe qua (drive through) và giao 

hàng cho khách, bao gồm cả rượu. 

Không được phép phục vụ ăn uống trong nhà và ngoài trời. 

Dịch vụ chăm 

sóc cá nhân 

Các dịch vụ chăm sóc cá nhân như tiệm làm tóc, tiệm cắt tóc, tiệm nail, tiệm nhuộm 

da (tanning), tiệm xăm mình và các dịch vụ thẩm mỹ khác không được phép hoạt 

động 

Cho phép các cuộc hẹn chăm sóc sức khỏe với các chuyên viên y tế được quản lý cho 

các dịch vụ như vật lý trị liệu và trị liệu mát-xa. 

Giải trí 

Một số tiện nghi giải trí ngoài trời có mở, tùy theo điều kiện. Việc sử dụng khẩu trang 

hoặc đồ che mặt khi ở ngoài trời rất được khuyến khích khi sử dụng các tiện nghi 

được mở hoặc trong các tình huống khó giữ khoảng cách. Phải đeo khẩu trang khi sử 

dụng nhà vệ sinh và trong khi xếp hàng. 

Các tiện nghi được mở: 

 Công viên và bãi tắm 

 Sân chơi 

 Nhà vệ sinh 

 Khu vực cho phép thả chó chạy không cần dây buộc  

 Ghế dài trong công viên hoặc khu giải trí 
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Vùng Đóng cửa và Lệnh Cấm túc tại gia 

 Khu vườn cộng đồng và phân bổ 

Tất cả các tiện nghi giải trí ngoài trời khác không được liệt kê ở trên, đều bị đóng 

theo quy định của tỉnh bang, bao gồm: 

 Bàn dã ngoại và nơi trú mưa nắng 

 Sân golf 

 Sân ném đĩa 

 Các loại sân thể thao (tức là sân bóng rổ và quần vợt, sân bóng đá, sân bóng 

chày, sân chơi bóng gỗ trên cỏ) 

 Bãi chơi xe đạp BMX và bãi trượt ván 

 Thiết bị tập thể dục ngoài trời 

 Bãi chơi khô (tức là các khu vực thể thao đa năng) 

Các lớp học và tập luyện thể dục ngoài trời không được phép. 

Các cơ sở thể thao và thể dục giải trí trong nhà bị đóng cửa, trừ một số ít ngoại lệ 

(như cho các vận động viên nhà nghề và thành tích cao sử dụng, cho sử dụng để thực 

hiện vật lý trị liệu cho những người có một khuyết tật theo định nghĩa của Đạo luật 

Quyền Tiếp cận cho Người khuyết tật Ontario). 

Thư viện 

Thư viện được mở nhưng việc sử dụng chỉ giới hạn ở nhận sách/tài liệu không cần 

tiếp xúc. Sách và các tài liệu lưu hành khác phải được đặt trước qua điện thoại hoặc 

qua mạng để đến nhận. 

Chăm sóc thú 

nuôi trong 

nhà 

Các dịch vụ thú y được cho phép. 

Cho phép thực hiện các dịch vụ dành cho thú nuôi trong nhà, như dịch vụ trông giữ 

thú nuôi, dịch vụ dắt thú nuôi đi dạo, dịch vụ cắt tỉa lông thú nuôi và huấn luyện thú 

nuôi. 

Dịch vụ gia 

đình 

Các dịch vụ gia đình và vệ sinh và bảo trì trợ giúp trẻ em, người cao niên hoặc người 

yếu thế được cho phép. 

 


