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Thương Nghiệp Thiết Yếu, Ngoài Trời, & Các Thương Nghiệp Khác tại 
Quận Alameda 
Ngày 18 Tháng Năm, 2020 
*danh sách này không liệt kê được tất cả và có thể được cập nhật khi có Lệnh của Viên Chức Y Tế 

và tình trạng COVID-19 cho phép 

 

Được phép Hoạt Động với Các Biện Pháp Bảo Vệ đối với COVID-19 theo Lệnh Y Tế 
1. Bệnh viện, phòng ngoại chẩn, nha sĩ, ngân hàng máu/vận động xin hiến máu, nhà 

thuốc tây, các công ty dược phẩm và kỹ thuật sinh học 

2. Nguồn cung cấp tiếp liệu chăm sóc, nguồn cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại 

gia, nguồn cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần 

3. Dịch vụ của bác sĩ thú y 

4. Chăm sóc vệ sinh thú vật – chỉ có các dịch vụ cần thiết về mặt y khoa 

5. Tiệm bán thực phẩm, chợ nông gia được chứng nhận, các quầy nông trại bán rau trái, 

siêu thị, ngân hàng thực phẩm, các cửa hàng tiện lợi 

6. Trồng trọt thực phẩm, kể cả nghề nông, gia súc, và nghề cá 

7. Thương nghiệp cung cấp thức ăn, chỗ trọ, và dịch vụ xã hội, và các nhu yếu phẩm 

khác cho cuộc sống cho người yếu thế kinh tế hoặc người nghèo 

8. Xây cất 

9. Báo chí, truyền hình, truyền thanh, và các dịch vụ khác của truyền thông đại chúng 

10. Trạm xăng và tiệm bán phụ tùng và tiếp liệu xe, sửa xe, và nhà buôn xe, nhưng chỉ 

để cung cấp phụ tùng và tiếp liệu xe và các dịch vụ sửa xe. Mua xe trên mạng. 

11. Tiệm sửa và cung cấp phụ tùng và tiếp liệu xe đạp 

12. Ngân hàng và các dịch vụ chuyển tiền, cho vay tại tiệm cầm đồ, dịch vụ đổi chi phiếu, 

cho vay, và các viện tài chánh tương tự. Nguồn cung cấp dịch vụ giúp giao dịch địa ốc 

13. Tiệm bán đồ sắt 

14. Thợ ống nước, thợ điện, chuyên viên diệt trừ sâu bọ, và những nguồn cung cấp dịch vụ 

khác cần thiết để bảo trì điều kiện sinh sống, vệ sinh, hoặc hoạt động gia cư hoặc 

thương nghiệp thiết yếu 

15. Thương nghiệp dịch vụ thư tín và vận chuyển hàng hóa, gồm cả hộp thư bưu điện 

16. Các viện giáo dục 

17. Tiệm giặt, giặt khô, và dịch vụ giặt quần áo 

18. Nhà hàng và các cơ sở khác nấu và phục vụ thức ăn—chỉ mua về hoặc giao tận nhà 

19. Nhà quàn, nhà xác, nghĩa trang, và lò thiêu xác, đến mức độ cần thiết để chuyên chở, 

chuẩn bị, hoặc giải quyết thi thể hoặc xương cốt 

20. Thương nghiệp cung cấp tiếp liệu cho Thương Nghiệp Thiết Yếu, Thương Nghiệp 

Ngoài Trời, hoặc các Thương Nghiệp Khác để yểm trợ hoặc tiếp tế những thứ cần thiết 

để hoạt động 

21. Thương nghiệp có nhiệm vụ chính là vận chuyển hoặc giao thực phẩm, thức ăn, hoặc 

hàng hóa khác trực tiếp đến tư gia hoặc thương nghiệp 
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22. Hãng hàng không dân sự, xe tắc xi, công ty cho thuê xe, dịch vụ đi chung xe (kẻ cả đi 

chung xe đạp và xe gắn máy), và những nguồn cung cấp phương tiện chuyên chở tư 

nhân khác 

23. Dịch vụ chăm sóc tại gia cho người cao niên, người lớn, trẻ em, và thú vật nuôi trong nhà 

24. Các cơ sở gia cư và tạm trú cho người cao niên, người lớn, và trẻ em 

25. Các dịch vụ chuyên nghiệp, chẳng hạn như dịch vụ pháp lý, chưởng khế, hoặc kế toán, 

khi cần thiết để trợ giúp tuân hành các hoạt động không phải nhiệm ý, phải có theo luật 

định hoặc khi có liên quan đến tử vong hoặc bất động mất khả năng 

26. Dịch vụ trợ giúp từng người để tìm việc 

27. Dịch vụ dọn nhà để giúp dọn nhà gia cư hoặc thương mại 

28. Các cơ sở giữ trẻ, trại hè, và các viện giáo dục hoặc giải trí khác hoặc các chương 

trình chăm sóc và giám thị con cái của công nhân thiết yếu 

29. Đến tiệm mặt tiền để lấy hàng hóa tại vỉa hè và/hoặc giao tận nhà 

30. Chế tạo 

31. Nhà kho và tiếp vận 

32. Dịch vụ lập phong cảnh và làm vườn 

33. Các đơn vị nhà kho 

34. Dịch vụ dọn dẹp/lau chùi nhà cửa 

35. Thương nghiệp thường hoạt động phần lớn là ngoài trời trước ngày 16 Tháng Ba, 2020 

36. Hoạt động nông nghiệp (ngoài trời) 

37. Trung tâm bán thiết bị và tiếp liệu làm vườn (ngoài trời) 

38. Nhà ươm cây (ngoài trời) 

39. Rửa xe (ngoài trời) 

40. Hãng buôn bán xe (ngoài trời) 
 
 

Chưa Được Phép Mở Cửa Lại Vào Lúc Này tại Quận Alameda 

1. Các văn phòng không được nêu rõ ở trên 

2. Nhà hàng ăn trong tiệm 

3. Quán rượu, quán bia cất bia tại chỗ, quán pubs, phòng nếm thức ăn 

4. Dịch vụ chăm sóc cá nhân gồm tiệm làm tóc, tiệm hớt tóc, tiệm làm móng, tiệm đấm 

bóp, chuyên viên thẩm mỹ và khoa thẩm mỹ, tiệm xỏ tai, và tiệm xăm mình 

5. Chăm sóc vệ sinh thú vật – không cần thiết về mặt y khoa 

6. Rạp xi nê 

7. Phòng tập thể dục và thể hình 

8. Bảo tàng viện trong nhà và ngoài trời, bảo tàng viện cho trẻ em và phòng triển lãm 

9. Thư viện 

10. Sở thú 

11. Công viên vui chơi theo chủ đề 

12. Cơ sở cờ bạc 

13. Thể thao chuyên nghiệp 

14. Trung tâm cộng đồng 

15. Hộp đêm 

16. Nơi hòa nhạc 

17. Hồ bơi ngoài trời và trong nhà 

18. Bất cứ thương nghiệp nào không có tên trong danh sách mở cửa lại và thường 

không hoạt động phần lớn là ngoài trời trước ngày 16 tháng Ba, 2020 


