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TẤT CẢ CÁC NGÀNH NGHỀ

• Tất cả các nhân viên có thể làm việc tại nhà nên tiếp tục làm việc
tại nhà
• Tiếp tục đeo khẩu trang che mũi và miệng, duy trì giãn cách xã hội
6 ft và thường xuyên rửa tay
• Tiếp tục kiểm tra sức khỏe của nhân viên khi đến nơi làm việc và
kiểm tra giữa ca đối với các nhân viên làm việc theo ca >5 giờ đồng
hồ (được phép kiểm tra ảo)
• Tuân thủ những hướng dẫn về hạn chế công suất và quy mô nhóm
(sẽ được thường xuyên đánh giá lại trong suốt Giai Đoạn 4)

CẮM TRẠI

• Hạn chế công suất không quá 50% cơ sở
• Quy mô các nhóm tối đa 15 người, trừ khi có thay đổi người tham
gia hàng tuần

GIẢI TRÍ TRONG NHÀ/NGOÀI TRỜI

• Mở cửa trở lại có chọn lọc các cơ sở giải trí trong nhà (như chơi
bowling, sân trượt băng); các sân chơi trong nhà và các công viên
bạt lò xo vẫn phải đóng cửa
• Cơ sở giải trí trong nhà được hoạt động với tối đa 50 khách hàng
hoặc 50% công suất của cơ sở
• Giải trí ngoài trời được phép tổ chức với các nhóm không quá
50 người, và được tổ chức nhiều nhóm với điều kiện các cơ sở này
có đủ không gian để áp dụng giãn cách xã hội thích hợp và có thể
hạn chế tương tác giữa các nhóm
• Các điểm hoạt động phải cách nhau ít nhất 6 ft hoặc hạn chế số
điểm để đảm bảo giãn cách xã hội
• Thiết bị dùng chung phải được diệt khuẩn trước và sau mỗi lần
sử dụng

• Được phép tổ chức các hoạt động với nước theo hướng dẫn của IDPH

• Các câu lạc bộ và các điểm tụ tập đông người khác được phép
mở cửa trở lại

• Tiếp tục khuyến khích tổ chức các hoạt động ngoài trời càng nhiều
càng tốt, nhất là các hoạt động đòi hỏi nỗ lực về thể chất và/hoặc
nỗ lực của giọng nói

SẢN XUẤT

• Các quầy ăn uống được phép mở cửa với những hạn chế

SẢN XUẤT PHIM

• Được phép tổ chức các cuộc họp trực tiếp với tối đa 50 người và
tuân thủ giãn cách xã hội

• Giới hạn tối đa 50 người trở xuống đối với các cảnh đám đông

CÁC CUỘC HỌP VÀ CÁC SỰ KIỆN XÃ HỘI

• Tất cả mọi cá nhân phải duy trì giãn cách xã hội 6 ft trừ những
công việc phải thực hiện gần gũi (như diễn xuất, làm tóc, hóa
trang, trang phục)

• Có thể tổ chức nhiều nhóm họp trong cùng một cơ sở nếu tổ chức
trong các phòng riêng biệt và tuân thủ giãn cách xã hội

• Hạn chế công suất sử dụng không quá 50% sân khấu/phim trường

• Lấy dịch mũi họng một lần để làm xét nghiệm RT-PCR của tất cả đội
ngũ diễn viên và đoàn làm phim trong vòng 48 đến 72 giờ trước khi
bắt đầu làm việc trên sân khấu hoặc phim trường.
• Các dịch vụ ăn nhẹ và cung cấp thực phẩm phải tuân thủ hướng
dẫn đối với Nhà Hàng và Quán Bar
• Được phép cho khán giả theo dõi trực tiếp phù hợp với hướng dẫn
đối với Nhà Hát/Nghệ Thuật Biểu Diễn

SỨC KHỎE VÀ THỂ DỤC

• Hạn chế công suất sử dụng không quá 50%
• Được phép tổ chức các lớp thể dục không quá 50 người với giãn
cách xã hội ít nhất 6 ft giữa mọi người; được tổ chức nhiều nhóm
nếu các cơ sở có đủ không gian đảm bảo giãn cách xã hội và có thể
hạn chế tương tác giữa các nhóm
• Các điểm và thiết bị thể dục phải sắp xếp cách nhau 6 ft khi không
có tấm chắn hoặc 3 ft khi có tấm chắn giọt bắn ở giữa
• Đối với không gian thể dục mở, cần phân công 1 nhân viên trên
mỗi 4,000 sq. ft. để theo dõi giãn cách xã hội và vệ sinh thiết bị
giữa những lần sử dụng
• Vệ sinh thiết bị trước và sau mỗi người sử dụng và vệ sinh các
phòng để đồ và nhà tắm ít nhất mỗi giờ một lần
• Đóng cửa các tiện nghi kèm theo (như tắm hơi, tắm nóng, các
phòng xông hơi), tuy nhiên được phép mở cửa trở lại các khu vực
chăm sóc trẻ em theo các hướng dẫn chăm sóc trẻ em DHFAS
• Các hội viên phải đeo khẩu trang che mũi và miệng khi không tập

• Hạn chế tối đa 50 người hoặc 50% công suất phòng

• Các nhóm phải ổn định trong thời gian họp hoặc sự kiện. Nếu sự
kiện bao gồm nhiều phiên khác nhau, thì những người tham gia
phải ở yên trong một phòng, và các diễn giả/người trình bày phải
di chuyển giữa các phòng hoặc trình bày qua kỹ thuật số (như máy
chiếu, hoặc phát qua mạng) trong nhiều phòng khác nhau
• Các sàn nhảy vẫn tiếp tục đóng cửa
• Các dịch vụ thực phẩm phải tuân thủ hướng dẫn đối với Nhà Hàng
và Quán Bar

VIỆN BẢO TÀNG

• Hạn chế công suất sử dụng không quá 25%
• Các chuyến tham quan có hướng dẫn viên phải giới hạn tối đa
từ 50 người trở xuống với mỗi nhóm
• Các triển lãm thao tác tại chỗ và chạm vào màn hình phải đóng
cửa hoặc điều chỉnh để loại bỏ các thành tố thao tác tại chỗ
• Được phép tổ chức các chuyến tham quan có thuyết minh tự
động, nhưng thiết bị phải được diệt khuẩn trước và sau mỗi người
sử dụng
• Các viện bảo tàng phải có kế hoạch hạn chế tập trung đông người
thông qua bán vé trước và soát vé theo giờ
• Các quầy ăn uống được phép mở cửa với những hạn chế
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VĂN PHÒNG

• Tiếp tục hạn chế công suất sử dụng không quá 50%
• Được phép tổ chức các cuộc họp trực tiếp với tối đa 50 người và
tuân thủ giãn cách xã hội
• Tiếp tục kiểm tra sức khỏe, mặc dù các hãng sở có thể kiểm tra sức
khỏe nhân viên văn phòng qua trao đổi trực tiếp hoặc bảng câu hỏi
khi nhân viên đến làm việc, hoặc sử dụng phương pháp ảo

NHÀ HÀNG VÀ QUÁN BAR

• Được phép tổ chức các bữa tiệc ăn và uống trong nhà với tối đa
10 người
• Các khu vực có chỗ ngồi phải được sắp xếp để các bàn cách nhau
6 ft giữa các đám tiệc; có thể lắp các tấm chắn giọt bắn giữa các lều
có khoảng cách dưới 6 ft
• Các khu vực đứng (trong nhà hàng hoặc quán bar) phải hạn chế
không quá 25% công suất khu vực đứng.
• Các điểm tổ chức ăn buﬀet và tự phục vụ (như các quán bar tự
phục vụ đồ uống, thực phẩm khối lượng lớn, các loại đồ nướng)
phải tuân thủ các hướng dẫn tối thiểu bổ sung
• Được phép mở lại các tháp đồ uống tự phục vụ với những đề phòng
bổ sung

QUẦY BÁN LẺ VÀ DỊCH VỤ

NHÀ HÁT VÀ NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN

• Các nhà hát, rạp chiếu phim, và các trung tâm nghệ thuật biểu diễn
có ghế ngồi được tổ chức các sự kiện có bán vé với chỗ ngồi dành
cho mọi khách hàng; thời điểm này không được phép tổ chức các
buổi biểu diễn/và hoặc các sự kiện chỉ đứng xem
• Hạn chế công suất trong nhà tối đa 50 người trở xuống hoặc 50% công
suất không gian (áp dụng với tất cả các phòng chiếu phim); công suất
ngoài trời bị hạn chế với 20% công suất không gian tổng thể
• Khán giả phải đeo khẩu trang che mũi và miệng, trừ khi ngồi tại
nơi tổ chức (trừ những người có bệnh trạng hoặc khuyết tật khiến
họ không thể đeo khẩu trang an toàn)
• Các quầy ăn uống được phép mở cửa với những hạn chế

THỂ THAO THANH THIẾU NIÊN
VÀ GIẢI TRÍ

• Được phép tổ chức các trò chơi và giải đấu mang tính cạnh tranh
• Hạn chế công suất không quá 50% công suất cơ sở, 20% công suất
ghế ngồi đối với khán giả
• Quy mô các nhóm bị hạn chế tổng số tối đa 50 người (kể cả vận
động viên, huấn luyện viên, và trọng tài); được phép tổ chức nhiều
nhóm trong tập luyện và các trò chơi mang tính cạnh tranh với
điều kiện nơi tổ chức có đủ không gian để thực hiện giãn cách
xã hội thích hợp và có thể hạn chế tương tác giữa các nhóm

• Tiếp tục hạn chế công suất sử dụng không quá 50%

• Các quầy ăn uống được phép mở cửa với những hạn chế

• Quầy hàng ăn uống trong các siêu thị có thể mở trở lại phù hợp với
những hướng dẫn đối với Dịch Vụ Ăn và Uống Trong Nhà

VƯỜN BÁCH THÚ

CHĂM SÓC CÁ NHÂN

• Hạn chế công suất sử dụng không quá 25%

• Nếu dịch vụ yêu cầu khách hàng phải tháo khẩu trang, thì nhân
viên phải đeo cả khẩu trang và bảo vệ mắt (như tấm che mặt,
kính bảo hộ)

• Các triển lãm thao tác tại chỗ và chạm vào màn hình phải đóng
cửa hoặc điều chỉnh để loại bỏ các thành tố thao tác tại chỗ

• Không hạn chế thời gian đối với massage hoặc các dịch vụ khác

• Được phép tổ chức các chuyến tham quan có thuyết minh tự động,
nhưng thiết bị phải được diệt khuẩn
trước và sau mỗi người sử dụng

• Tiếp tục hạn chế công suất sử dụng không quá 50%

CÁC SỰ KIỆN THỂ THAO CÓ KHÁN
GIẢ NGỒI NGOÀI TRỜI

• Chỉ được phép tổ chức các sự kiện thể thao có khán giả ngoài
trời; thời điểm này không được phép tổ chức các sự kiện thể thao
có khán giả trong nhà
• Được tổ chức các sự kiện có bán vé với chỗ ngồi dành cho mọi
khách hàng; thời điểm này không được phép tổ chức các buổi
biểu diễn/và hoặc các sự kiện chỉ đứng xem
• Sử dụng tối đa 20% công suất ghế ngồi đối với các khán giả
• Các quầy ăn uống được phép mở cửa với những hạn chế

Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ thêm: Vui lòng gọi đến
đường dây nóng của chúng tôi theo số 1-800-252-2923 hoặc gửi
email cho chúng tôi theo địa chỉ ceo.support@illinois.gov
hoặc quay lại Illinois.gov/businessguferences

• Các chuyến tham quan có hướng dẫn viên phải giới hạn tối đa từ
50 người trở xuống với mỗi nhóm

• Phải đóng cửa các cuộc triển lãm trong nhà

• Các vườn bách thú phải có kế
hoạch hạn chế tập trung đông
người thông qua bán vé trước
và soát vé theo giờ
• Các quầy ăn uống được phép
mở cửa với những hạn chế

