
	
	 	
Mở ở Iowa là gì? 
 
Dưới đây là danh sách cập nhật của những gì đang mở và vẫn còn đóng: 
  
Các doanh nghiệp được phép mở lại trên toàn tiểu bang vào ngày 15 tháng 5 năm 2020:  

• Nhà hàng 
o Giới hạn khách hàng đến 50% công suất 
o Nhóm không quá 6 người 
o Bàn phải cách nhau ít nhất 6 feet 
o Không có thức ăn hoặc đồ uống tự phục vụ 
o Phải nỗ lực hợp lý để duy trì khoảng cách xã hội và tăng cường thực hành vệ sinh 

• Trung tâm thể hình 
o Giới hạn khách hàng đến 50% công suất 
o Thiết bị phải cách nhau 6 feet 
o Các lớp học nhóm phải giới hạn không quá 10 người 
o Phải nỗ lực hợp lý để duy trì khoảng cách xã hội và tăng cường thực hành vệ sinh 

• Trung tâm 
o Giới hạn khách hàng đến 50% công suất 
o Tất cả các chỗ ngồi chung, bao gồm cả khu ẩm thực, cần phải đóng cửa 
o Khu vui chơi phải đóng cửa 
o Phải nỗ lực hợp lý để duy trì khoảng cách xã hội và tăng cường thực hành vệ sinh 

• Cửa hàng bán lẻ khác 
o Giới hạn khách hàng đến 50% công suất 



o Phải nỗ lực hợp lý để duy trì khoảng cách xã hội và tăng cường thực hành vệ sinh 
• tiệm & tiệm cắt tóc 

o Giới hạn khách hàng đến 50% công suất 
o Chỉ hẹn để mọi người không tụ tập trong khu vực chờ 
o Tất cả khách hàng phải cách nhau 6 feet 
o Phải nỗ lực hợp lý để duy trì khoảng cách xã hội và tăng cường thực hành vệ sinh 

• Spa y tế 
o Phải nỗ lực hợp lý để duy trì khoảng cách xã hội và tăng cường thực hành vệ sinh 

• Tiện nghi thuộc da 
o Phải nỗ lực hợp lý để duy trì khoảng cách xã hội và tăng cường thực hành vệ sinh 

• Cơ sở trị liệu bằng massage 
o Phải nỗ lực hợp lý để duy trì khoảng cách xã hội và tăng cường thực hành vệ sinh 

• Cơ sở xăm 
o Phải nỗ lực hợp lý để duy trì khoảng cách xã hội và tăng cường thực hành vệ sinh 

• Khu cắm trại 
o Phải nỗ lực hợp lý để duy trì khoảng cách xã hội và tăng cường thực hành vệ sinh 

• Theo dõi cuộc đua 
o Khán giả không được phép 

• Thư viện 
o Giới hạn 50% công suất 
o Đảm bảo sự xa cách xã hội với khách hàng và nhân viên 

• Lái xe trong rạp chiếu phim 
o Phải đảm bảo tất cả các xe được đỗ cách nhau 6 feet 
o Đảm bảo sự xa cách xã hội với khách hàng và nhân viên 

• Câu lạc bộ xã hội và huynh đệ 
o Nỗ lực hợp lý để bảo vệ dân số dễ bị tổn thương 
o Giới hạn 50% công suất 
o Giới hạn quy mô nhóm xuống còn 6 hoặc ít hơn 
o Đảm bảo 6 feet không gian giữa các bên 
o Không cho phép tự phục vụ đồ ăn hoặc đồ uống 

Sau đây sẽ vẫn đóng cửa cho đến ngày 28 tháng 5 năm 2020. 
• Thanh 
• Rạp chiếu phim - bao gồm cả hình ảnh sống và chuyển động 
• Sòng bạc và các cơ sở chơi trò chơi - ngoại lệ cho các đường đua tiến hành đặt cược pari-

mutuel và không cho phép khán giả 
• Người già và cơ sở giữ trẻ dành cho người lớn 
• Khu vui chơi - bao gồm hội trường lô tô, sân chơi bowling, phòng bi-a, cung điện và công 

viên giải trí 
• Bảo tàng, thủy cung và vườn thú 
• Sân trượt băng và công viên trượt băng - sân trượt băng trong nhà và ngoài trời. 
• Sân chơi - Trong nhà và ngoài trời, bao gồm các trung tâm vui chơi trẻ em. Không bao gồm 

nhà ở tư nhân hoặc cơ sở chăm sóc trẻ em 
• Bể bơi - bao gồm spa, bể bơi, bể lội, máng trượt nước, bể tạo sóng, bình xịt và nhà tắm 
• Bán hàng trực tiếp 

Tập hợp đông người - Tất cả các cuộc tụ họp đông người có từ 10 người trở lên vẫn bị cấm cho 
đến ngày 28 tháng 5 năm 2020, với các ngoại lệ sau: 

• Các cuộc tụ họp tâm linh và tôn giáo. Một nơi thờ phượng phải có giao thức thích hợp để 
đảm bảo sự xa cách xã hội và phù hợp với hướng dẫn từ Bộ Y tế Công cộng Iowa 

• Một tập hợp những người bên trong đỗ xe cơ giới, miễn là không quá 10 người trong xe cơ 
giới 

 



Chợ nông dân- Chợ nông dân vẫn sẽ được phép hoạt động với các quy định sau: 

• Giải trí và các hoạt động bị cấm 

• Cấm ngồi chung 

• Khoảng cách nhà cung cấp phải cách nhau sáu feet với không gian trống 

• Thực hiện các biện pháp xã hội, vệ sinh và y tế công cộng 

Thận trọng ở nơi công cộng 
Mặc dù trạng thái đang bắt đầu mở, nhưng điều quan trọng cần nhớ là virus vẫn đang lây lan nên 
Iowans cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa. 
	
	


