
15 tháng 12 năm 2020 
Những quy định và chỉ thị mới  

CORONAVIRUS (COVID-19)

29 septembre 2020

Nguồn thông tin : https://www.quebec.ca/premier-ministre/
premier-ministre/versions-accessibles-annonces-premier-
ministre-covid19/liste-toutes-infographies-annonces-premier-
ministre-covid19/ 

Bản dịch này được trung tâm phiên dịch Capitale-Nationale 
(Banque d’interprètes de la Capitale-Nationale) thực hiện 
nhằm hiểu dễ hơn các chỉ dẫn của Chính phủ và Sức khoẻ 
cộng đồng 

Trong bất cứ trường hợp nào thì bản dịch này không thay thế 
các thông tin từ các nguồn chính thức. Để biết thêm thông 
tin, xin mời truy cập quebec.ca/coronavirus 

Quebec.ca/zonerouge 

VIETNAMIEN

Đóng cửa các cửa hàng không thiết yếu
Có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 đến hết ngày 10 tháng 1
• Những cửa hàng lớn chỉ được bán các mặt hàng mà cửa hàng thiết yếu bán

Văn phòng bắt buộc làm việc từ xa
Có hiệu lực từ ngày 17 tháng 12 đến hết ngày 10 tháng 1
• Trừ những công việc mà chủ lao động, tư hay công, cho rằng sự có mặt là 

cần thiết

Đóng cửa các trường tiểu học và trung học
Có hiệu lực từ ngày 17 tháng 12 đến hết ngày 10 tháng 1
• Việc dạy học vẫn được duy trì nhưng từ xa, theo lịch học có hiệu lực

Nhà trẻ và các dịch vụ giữ trẻ vẫn mở cửa
• Nhà trẻ vẫn mở cửa nhưng bố mẹ giữ trẻ ở nhà càng nhiều càng tốt
• Dịch vụ giữ trẻ ở trường học vẫn hoạt động nhưng chỉ dành cho những trẻ có 

bố mẹ làm việc trong các ngành thiết yếu như ngành y tế chẳng hạn. 

Các hoạt động ngoài trời được phép
Kể từ ngày 17 tháng 12
• Nhóm tối đa 8 người
• Không được tụ tập trong sân trường hay các sân tư nhân

Những người sống độc thân và các bong bóng gia đình
Có hiệu lực từ ngày 17 tháng 12 đến hết ngày 10 tháng 1
• Những người sống 1 mình và con cái của họ có thể chọn 1 bong bóng gia 

đình duy nhất để gặp và tham gia 1 số hoạt động trong kỳ nghỉ lễ.

Mức độ báo động cao nhất cho 1 số vùng của tỉnh Québec 
Các biện pháp mới có hiệu lực cho kỳ nghỉ lễ,  
đến hết ngày 10 tháng 1
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