
DỰ KIẾN CÁC NỚI LỎNG CHO TẤT CẢ CÁC CẤP ĐỘ 
Kể từ 28 tháng 5
TỐI THIỂU 14 ngày sau khi kết thúc các biện pháp khẩn cấp, nếu có

Kể từ ngày 11 tháng 6 Kể từ ngày 25 tháng 6 Kể từ cuối tháng 8

Gỡ bỏ giờ giới nghiêm

Tiêm chủng

Nới giãn các quy tắc đối 
với các hội trường lớn 
trong nhà hay sân vận 
động ngoài trời có chỗ 
ngồi cố định được chỉ 
định trước

Nới giãn dần dần tuỳ theo 
tình hình dịch bệnh và 
tiêm chủng nếu đạt 75% 
số người 12 tuổi trở lên đã 
chích đủ 2 liều
Nới giãn ở những địa điểm 
trông giữ trẻ và mầm non

Trường tiểu học và trung học 
trở lại bình thường

Giáo dục đại học được quay  
lại học tại lớp

Dần dần quay lại làm việc  
tại chỗ

Nới giãn thêm cho các buổi  
tụ họp, các môn thể thao và 
giải trí

Tăng số lượng người trong các 
phòng bên trong và các hoạt 
động bên ngoài

Chấm dứt các cấp độ theo màu

Được phép tụ tập  
bên ngoài trên các  
sân tư nhân

Gỡ bỏ lệnh cấm di 
chuyển giữa các vùng

Liều đầu tiên : 70 %
Đã tiêm liều thứ nhất và có hẹn cho liều tiếp theo

75 %
75 %Liều thứ 2 : 9 % 

Đã tiêm liều thứ 2 và đã có hẹn đến ngày 24 tháng 6 năm 2021

Khu ăn uống phía bên 
ngoài nhà hàng được mở

Khu ăn uống phía bên 
ngoài các quán bar  
được mở

Mở cửa các địa điểm 
sinh hoạt hè

Các hoạt động và sự 
kiện công cộng bên 
ngoài được cho phép tuỳ 
vào các quy định riêng

Nới giãn các yêu cầu về 
đeo khẩu trang và giãn 
cách khi tụ tập đối với 
những người đã được 
tiêm 2 liều vaccin

Nới giãn các quy định 
cho các sân vận động 
ngoài trời có chỗ ngồi 
cố định được chỉ định 
trước

Các hoạt động thể thao 
và giải trí bên ngoài 
có giám sát được phép 
hoạt động

Cấp độ đỏ và cam : 2 người lớn và 
trẻ nhỏ sống khác địa chỉ hay những 
người sống chung địa chỉ được ngồi 
chung 1 bàn
Cấp độ vàng : những người sống 2 
địa chỉ khác nhau được ngồi chung 1 
bàn

Cấp độ đỏ và cam : 2 người lớn sống 
khác địa chỉ hay những người sống 
chung địa chỉ được ngồi chung 1 bàn
Cấp độ vàng : những người sống 2 
địa chỉ khác nhau được ngồi chung 1 
bàn

Cấp độ đỏ và cam : các môn thể thao 
không tiếp xúc
Cấp độ vàng : các môn thể thao có 
tiếp xúc ngắn hạn

Tối đa 2500 người, đối với nhiều khu 
vực độc lập là 250 người (lối vào, lối 
ra và nhà vệ sinh riêng biệt cho từng 
khu vực; các khu vực bên trong được 
phân chia ranh giới; giám sát các khu 
vực mọi lúc; quản lý các lối vào được 
phân bổ theo thời gian)

Tối đa 2500 người

Tối đa 8 người sống khác địa chỉ hay 
những người sống 2 địa chỉ khác 
nhau, giữ khoảng cách 2 mét

12 tuổi trở lên tiêm 
liều đầu tiên

12 tuổi trở lên tiêm 
liều thứ 2


