
Vietnamese version 

Tóm tắt các biện pháp mới nhất về kinh doanh ăn uống và khu vực theo lịch trình (có hiệu lực từ ngày 15 tháng 04 to ngày 28 tháng 04 năm 2021) 

(Phải đóng cửa quán bar hoặc quán rượu, trung tâm vui chơi giải trí, nhà tắm công cộng, trung tâm thể dục thể hình, các điểm giải trí, địa điểm vui chơi giải trí công cộng, 

phòng tiệc, thẩm mỹ viện, câu lạc bộ hoặc câu lạc bộ đêm, cơ sở karaoke, cơ sở chơi mạt chược, cơ sở massage (xoa bóp), khu thể thao và bể bơi) 

 

 Kinh 

doanh ăn 

uống 

Cơ sở theo lịch trình 

Trung tâm trò chơi 

giải trí 

Trung tâm thể dục 

thể hình 

Địa điểm vui chơi giải trí Địa điểm vui 

chơi giải trí 

công cộng 

Thẩm mỹ viện 

và cơ sở mát-xa 

Nhà câu lạc bộ Khu thể thao 

ngoài trời được 

chỉ định2 

Bể bơi Khách sạn và nhà 

khách 

Yêu cầu đeo 

khẩu trang 
🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 

Các trường 

hợp ngoại lệ 

đối với yêu 

cầu đeo khẩu 

trang 

khi ăn/uống tại bàn Không áp dụng • Khi ăn/uống tại các cơ 

sở phục vụ ăn uống 

• Khi tắm 

• Khi tắm 

• Sân trượt băng công 

cộng: khi tập luyện 

(không áp dụng với 

huấn luyện viên/nhân 

viên hoặc các nhóm, lớp 

huấn luyện hoặc các 

môn thể thao đồng đội 

>4 người) 

• Khi ăn/uống tại các cơ 

sở phục vụ ăn uống 

• Địa điểm biểu diễn: khi 

có khoảng cách thích 

hợp hoặc vách ngăn 

hiệu quả giữa những 

người biểu diễn với 

nhau, và khi có khoảng 

cách thích hợp hoặc 

vách ngăn hiệu quả5 

giữa những người biểu 

diễn và khán giả trong 

suốt buổi biểu diễn/buổi 

diễn tập 

• Công viên chủ đề: khi 

biểu diễn hoặc diễn tập 

với khoảng cách thích 

hợp hoặc vách ngăn 

hiệu quả5 giữa những 

người biểu diễn và bất 

cứ người nào khác 

Khi điều trị da 

mặt 
 Làm theo chỉ dẫn áp dụng 

với các cơ sở ăn uống hoặc 

cơ sở kinh doanh theo lịch 

trình 

• khi tập thể dục 

ngoài trời 

• khi ăn/uống 

• khi tắm 

• khi tập luyện 

ngoài trời 

• khi tập luyện 

trong nhà có 

khoảng cách thích 

hợp hoặc vách 

ngăn hiệu quả5 

giữa mọi người 

với nhau (không 

áp dụng với huấn 

luyện viên/nhân 

viên hoặc các 

nhóm, lớp huấn 

luyện hoặc các 

môn thể thao đồng 

đội >4 người) 

• Khi bơi 

• Khi tắm 

• Khi đi bộ từ 

phòng thay đồ 

đến hồ bơi hoặc 

ngược lại, hoặc 

đi bộ từ hồ bơi 

sang hồ bơi khác 

• Khi thực hiện bài 

tập khởi động 

với khoảng cách 

thích hợp hoặc 

có vách ngăn5 

hiệu quả giữa các 

người 

• Huấn luyện viên 

phải luôn đeo 

khẩu trang khi 

huấn luyện 

• khi ăn/uống 

• khi tắm  

• trong phòng khách 

Đo nhiệt độ cơ 

thể 
🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸(nhiều nhất có thể) 🗸 🗸 

Cung cấp nước 

rửa tay 
🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 

Theo dõi liên 

hệ1, 2 
🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 Làm theo chỉ dẫn áp dụng 

với các cơ sở ăn uống hoặc 

cơ sở kinh doanh theo lịch 

trình 

🗸(nhiều nhất có thể) 🗸 Làm theo chỉ dẫn áp 

dụng với các cơ sở ăn 

uống hoặc cơ sở kinh 

doanh theo lịch trình 

Kiểm tra 
nhân viên / 
tiêm chủng 
2, 3 

 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 

Địa điểm biểu diễn: người 

biểu diễn không đeo khẩu 

trang phải trải qua xét 

nghiệm axit nucleic dựa trên 

chuỗi phản ứng polymerase 

để phát hiện COVID-19 

trong vòng 7 ngày trước lần 

đầu tiên vào địa điểm và 14 

ngày một lần sau đó 

🗸 Làm theo chỉ dẫn áp dụng 

với các cơ sở ăn uống hoặc 

cơ sở kinh doanh theo lịch 

trình 

🗸 🗸 Làm theo chỉ dẫn áp 

dụng với các cơ sở ăn 

uống hoặc cơ sở kinh 

doanh theo lịch trình 

1 Hiển thị áp phích có chứa mã QR của địa điểm “LeaveHomeSafe” tại lối vào cơ sở hoặc tại vị trí dễ nhìn thấy và không bị cản trở bất cứ lúc nào để người vào cơ sở phục vụ ăn uống có thể dễ dàng tiếp cận để quét mã bằng điện thoại di động và kích cỡ hình ảnh của áp phích hiển thị 

không được dưới 210 x 297mm (cỡ A4); và trước khi người dùng (đối với cơ sở phục vụ ăn uống, không bao gồm những người chỉ đặt món mang đi) được phép vào cơ sở, đảm bảo họ quét mã QR cho địa điểm ‘LeaveHomeSafe’ hoặc đăng ký tên, số điện thoại liên lạc của họ, ngày 

giờ đến và lưu hồ sơ trong 31 ngày. 
2 Trong thời gian áp dụng chỉ dẫn và quy định, nếu các cơ sở phục vụ ăn uống tiếp tục (1) cung cấp dịch vụ ăn uống tại cơ sở đến 5:59 chiều mỗi ngày; và (2) không cho phép quá hai người ngồi cùng một bàn, các cơ sở này không cần phải thực hiện ba biện pháp mới này, tức là (a) 

đảm bảo người dùng quét mã QR cho địa điểm ‘LeaveHomeSafe’ bằng số điện thoại di động của họ hoặc đăng ký thông tin chi tiết cá nhân của họ trước khi người dùng được phép vào cơ sở; (b) sắp xếp xét nghiệm cho tất cả các nhân viên; và (c) thực hiện các biện pháp tương ứng để 

giảm lây truyền bệnh khi không thực hiện các biện pháp phòng ngừa (xem chú thích 4 ở cuối trang). Cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện việc kinh doanh ăn uống có liên quan phải đăng/dán thông báo cho biết thời gian cung cấp dịch vụ ăn uống tại cơ sở và số người tối đa có thể được 

xếp ngồi cùng một bàn trong thời gian áp dụng nêu trên cũng như thông tin liên quan về dịch vụ. Đối với các cơ sở phục vụ ăn uống nêu trên, nếu các biện pháp áp dụng liên quan đến thời gian cung cấp dịch vụ ăn uống tại cơ sở và số người tối đa có thể được xếp ngồi cùng một bàn 

không được thực hiện (ví dụ như cung cấp các dịch vụ ăn uống tại cơ sở sau 6:00 chiều hoặc sắp xếp hơn hai người ngồi cùng một bàn), có xét đến các yếu tố như rủi ro gặp phải trong các trường hợp liên quan, các cơ sở này sẽ cần phải duy trì thời gian cung cấp dịch vụ ăn uống cho 

đến 5:59 chiều mỗi ngày và cho phép không quá hai người ngồi cùng một bàn trong 14 ngày để giảm nguy cơ lây truyền trong các cơ sở liên quan (tức là trong thời gian 14 ngày, các cơ sở liên quan không được vận hành theo các hạn chế được nới lỏng sau khi thực hiện các biện pháp 

mới trong chú thích 1, 3 và 4 ở chân trang. Thay vào đó, các cơ sở liên quan phải thực hiện các yêu cầu (1) và (2) trên đây và đăng/dán thông báo theo chỉ dẫn quy định, cho biết thời gian cung cấp dịch vụ ăn uống tại cơ sở và số người tối đa có thể được xếp cùng một bàn, thông tin 

liên quan về dịch vụ cũng như ngày bắt đầu và kết thúc của thời gian áp dụng 14 ngày). 
3 Bố trí tất cả các nhân viên tham gia vào hoạt động của cơ sở thực hiện xét nghiệm axit nucleic dựa vào chuỗi phản ứng polymerase để phát hiện COVID-19 cứ 14 ngày một lần kể từ ngày 08 tháng 04 năm 2021, và đảm bảo nhân viên nhận được thông báo SMS có chứa kết quả xét 

nghiệm trước ngày ngày 22 tháng 04 năm 2021 và khi kết thúc mỗi giai đoạn 14 ngày tiếp theo cũng như lưu hồ sơ tất cả các thông báo SMS trong 31 ngày (bố trí xét nghiệm theo yêu cầu); hoặc, đối với hình thức thay thế, đội ngũ nhân viên tham gia hoạt động kinh doanh tại khu vực 

này không cần phải thực hiện việc xét nghiệm bắt buộc từ ngày 14 nếu đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 và phải cầm theo sổ tiêm chủng để chứng minh cho việc này. Đối với cả hai loại vaccine COVID-19 là Sinovac (vaccine CoronaVac) và Fosun Pharma/BioNTech (vaccine 

Comirnaty), tiêm đủ liều nghĩa là phải tiêm đủ 02 liều vaccine nói trên. Đối với những người đã từng bị nhiễm COVID-19 trước đó, họ có thể được xem là đã tiêm chủng COVID-19 đầy đủ sau khi tiêm thêm 01 liều vaccine Comirnaty. Đối với những người đã tiêm COVID-19 bên 

ngoài lãnh thổ Hồng Kông và đã nhận đủ liều các liều tiêm cần thiết theo hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương thì họ cũng được xem là đã tiêm đủ liều loại vaccine COVID-19 có liên quan. 



 Kinh 

doanh ăn 

uống 

Cơ sở theo lịch trình 

Trung tâm trò chơi 

giải trí 

Trung tâm thể dục 

thể hình 

Địa điểm vui chơi giải trí Địa điểm vui 

chơi giải trí 

công cộng 

Thẩm mỹ viện 

và cơ sở mát-xa 

Nhà câu lạc bộ Khu thể thao ngoài 

trời được chỉ định2 

Bể bơi Khách sạn và nhà 

khách 

Các biện pháp 

liên quan khi 

các biện pháp 

giảm lây truyền 

rủi ro không 

được chấp 

nhận2, 4 

🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 Làm theo chỉ dẫn áp dụng 

với các cơ sở ăn uống hoặc 

cơ sở kinh doanh theo lịch 

trình 

🗸 🗸 Làm theo chỉ dẫn áp 

dụng với các cơ sở ăn 

uống hoặc cơ sở kinh 

doanh theo lịch trình 

Giữ khoảng 

cách 5 

Đủ khoảng cách 

hoặc phân vùng hiệu 

quả giữa các bàn 

Khoảng cách thích hợp 

hoặc vách ngăn hiệu quả 

giữa các trang thiết bị, 

máy móc hoặc trạm chơi 

game 

• Khoảng cách thích hợp 

hoặc vách ngăn hiệu quả 

giữa các thiết bị, máy 

móc hoặc khu vực tập 

thể dục thể hình 

• Khoảng cách thích hợp 

hoặc vách ngăn hiệu quả 

giữa các nhóm/nhóm 

nhỏ 

• Phòng chơi bi-a và sân 

chơi bowling công 

cộng: Khoảng cách 

thích hợp hoặc vách 

ngăn hiệu quả giữa các 

bàn bi-a hoặc đường 

băng bowling, nếu 

không chỉ được mở các 

bàn bi-a hoặc đường 

băng bowling thay thế 

để sử dụng 

• Sân trượt băng công 

cộng: khoảng cách thích 

hợp hoặc vách ngăn hiệu 

quả giữa các 

nhóm/nhóm nhỏ ngoại 

trừ các môn thể thao 

đồng đội6 

• Khoảng cách thích hợp 

hoặc vách ngăn hiệu quả 

giữa các trang thiết bị, 

máy móc hoặc khu vực 

vui chơi giải trí  

• Bảo tàng: khoảng cách 

thích hợp hoặc vách 

ngăn hiệu quả giữa các 

nhóm 

Khoảng cách thích 

hợp hoặc vách ngăn 

hiệu quả giữa các 

giường hoặc ghế 

dịch vụ 

Làm theo chỉ dẫn áp dụng 

với các cơ sở ăn uống hoặc 

cơ sở kinh doanh theo lịch 

trình 

Ít nhất 1,5 mét giữa các 
nhóm 4 người ngoại trừ 

trong các môn thể thao 

đồng đội7 

Ít nhất 1,5 mét 

giữa các nhóm 

hoặc lớp đào tạo 

4 người trừ khi 

chơi thể thao 

đồng đội8 

Làm theo chỉ dẫn áp 

dụng với các cơ sở ăn 

uống hoặc cơ sở kinh 

doanh theo lịch trình 

Vệ sinh và khử 

trùng 
Không áp dụng Vệ sinh và khử trùng các 

trang thiết bị, máy móc 

hoặc trạm chơi game 

trước khi khách hàng 

tiếp theo sử dụng hoặc 

sử dụng các vật liệu khử 

trùng có hiệu quả lâu dài 

Vệ sinh và khử trùng các 

thiết bị, máy móc hoặc khu 

vực tập thể dục thể hình 

trước và sau mỗi lần sử dụng 

• Phòng chơi bi-a và sân 

chơi bowling công 

cộng: vệ sinh và khử 

trùng trang thiết bị và 

phụ kiện trước khi 

khách hàng tiếp theo sử 

dụng 

• Sân trượt băng công 

cộng: thực hiện vệ sinh 

và khử trùng môi trường 

thường xuyên cho trang 

thiết bị với tần suất ít 

nhất là hàng ngày 

• Vệ sinh và khử trùng 

trang thiết bị, máy móc 

hoặc khu vực vui chơi 

giải trí trước khi khách 

hàng tiếp theo sử dụng 

hoặc sử dụng các vật 

liệu khử trùng có hiệu 

quả lâu dài 

• Thực hiện vệ sinh và 

khử trùng môi trường 

thường xuyên cho trang 

thiết bị bao gồm tủ chứa 

đồ với tần suất suất ít 

nhất là hàng ngày 

• Rạp chiếu phim: vệ 

sinh và khử trùng rạp 

chiếu phim sau mỗi lần 

chiếu 

• Địa điểm biểu diễn: vệ 

sinh và khử trùng địa 

điểm sau mỗi buổi biểu 

diễn/diễn tập 

• Khử trùng thiết 

bị, dụng cụ và 

các điểm hoặc 

khu vực dịch vụ 

trước và sau 

mỗi lần sử dụng 

• Thay đổi hoặc 

vệ sinh dụng cụ 

bảo hộ của nhân 

viên sau khi 

cung cấp dịch 

vụ cho một 

khách hàng 

Làm theo chỉ dẫn áp dụng 

với các cơ sở ăn uống hoặc 

cơ sở kinh doanh theo lịch 

trình 

Vệ sinh và khử trùng 

thiết bị trước và sau mỗi 

lần sử dụng 

• Thực hiện vệ 

sinh và khử 

trùng môi 

trường hàng 

ngày đối với 

cơ sở 

• Tỷ lệ hàm 

lượng clo dư tự 

do trong nước 

hồ bơi phải đạt 

tiêu chuẩn9; 

Phải cung cấp 

một bộ dụng 

cụ kiểm tra 

nước và nước 

hồ bơi phải 

được kiểm tra 

hàm lượng clo 

dư tự do ít nhất 

một lần mỗi 

ngày và hồ sơ 

kết quả kiểm 

tra phải được 

lưu giữ 

• Phải khử trùng tất 

cả các khu vực, đồ 

đạc và vật dụng, 

v.v. sau mỗi lần cho 

thuê 

• Phải thay tất cả 

khăn tắm và vật tư 

tiêu hao đã dùng sau 

mỗi lần cho thuê 

4 Khi các biện pháp liên quan áp dụng cho các cơ sở không được thực hiện, có tính đến các yếu tố như các rủi ro gặp phải trong các trường hợp liên quan, phải đóng cửa các cơ sở liên quan trong 3, 7 hoặc 14 ngày hoặc đối với các cơ sở phục vụ ăn uống, để giảm thời gian cung cấp 

các dịch vụ ăn uống tại cơ sở và giảm số người tối đa có thể được xếp ngồi cùng một bàn trong 3, 7 hoặc 14 ngày, để giảm nguy cơ lây truyền bệnh tại các cơ sở liên quan. Nhìn chung, nếu các biện pháp liên quan đến truy vết tiếp xúc và xét nghiệm/tiêm chủng nghiệm cho nhân viên 

không được thực hiện, thì việc đóng cửa các cơ sở liên quan, rút ngắn thời gian cung cấp dịch vụ ăn uống tại cơ sở và giảm số lượng người tối đa có thể được xếp ngồi cùng một bàn sẽ kéo dài trong 14 ngày; 7 ngày nếu các biện pháp về hạn chế số lượng nhân viên hoặc giãn cách thích 

hợp không được thực hiện (như các hạn chế và yêu cầu về số lượng người tối đa tại mỗi bàn/trang thiết bị/nhóm; duy trì ít nhất 1,5 mét hoặc có vách ngăn hiệu quả giữa các trang thiết bị, v.v.); và 3 ngày nếu không thực hiện các biện pháp khác (như yêu cầu đeo khẩu trang, kiểm tra 

thân nhiệt và vệ sinh, cung cấp dung dịch sát khuẩn tay, v.v.). 

5 “Đủ khoảng cách” nghĩa là có khoảng cách ít nhất 1,5m giữa hai khu vực còn “phân vùng hiệu quả” nghĩa là có một số hình thức phân vùng có chức năng như vùng đệm hiệu quả giữa hai khu vực. 

6 Các môn thể thao đồng đội chơi tại sân trượt băng công cộng bao gồm nhưng không giới hạn ở khúc côn cầu trên băng. 

7 Các môn thể thao đồng đội chơi tại các cơ sở thể thao bao gồm nhưng không giới hạn ở bóng chày, bóng rổ, cricket, dodgeball (bóng né), dodgebee, gateball (bóng cửa), bóng ném, hockey (khúc côn cầu, kin-ball (bóng đồng đội), korfball (tương tự bóng rổ), lacrosse (bóng vợt), netball 

(bóng lưới), roller hockey (khúc côn cầu chơi trên bề mặt khô), rugby (bóng bầu dục), cầu lông, bóng đá, bóng mềm, tchoukball, bóng chuyền và woodball (bóng gỗ). 

8 Các môn thể thao đồng đội được chơi tại các bể bơi bao gồm nhưng không giới hạn ở bơi nghệ thuật, bóng nước, bóng xuồng và khúc côn cầu dưới nước. 

9 Hàm lượng clo dư tự do trong nước hồ bơi phải được duy trì ở mức không dưới 1 phần triệu (khi các hợp chất clo được sử dụng để khử trùng nước hồ bơi) hoặc không dưới 0,5 phần triệu (khi các hợp chất clo được sử dụng để khử trùng nước hồ bơi bổ sung khử trùng bằng ozone 

của nước hồ bơi) mọi lúc trong thời gian hồ bơi được sử dụng. 



 Kinh 

doanh ăn 

uống 

Cơ sở theo lịch trình 

Trung tâm trò chơi 

giải trí 

Trung tâm thể dục thể 

hình 

Địa điểm vui chơi giải trí Địa điểm vui 

chơi giải trí 

công cộng 

Thẩm mỹ viện và 

cơ sở mát-xa 

Nhà câu lạc bộ Khu thể thao ngoài 

trời được chỉ định2 

Bể bơi Khách sạn và nhà 

khách 

Số người • Không vượt quá 

50% số ghế 

• ≤4 người mỗi 

bàn 2  

• số người tham 

gia cùng một lúc 

vào bất cứ bữa 

tiệc nào không 

được vượt quá 

20 người 

≤4 người mỗi trang thiết 

bị, máy móc hoặc trạm 

chơi game 

• ≤4 người mỗi thiết bị, 

máy móc hoặc khu vực 

tập thể dục thể hình 

• ≤4 người mỗi nhóm 

hoặc lớp huấn luyện bao 

gồm cả huấn luyện viên 

• Đối với nhóm hoặc lớp 

huấn luyện gồm >4 

người, người tham gia 

(bao gồm huấn luyện 

viên) phải đeo khẩu 

trang và duy trì giãn 

cách xã hội ít nhất 1,5 

mét giữa những người 

tham gia 

• Phòng chơi bi-a và sân 

chơi bowling công 

cộng: ≤4 người mỗi bàn 

chơi bi-a hoặc đường 

băng bowling 

• Sân trượt băng công 

cộng: ≤4 người mỗi 

nhóm bao gồm cả huấn 

luyện viên ngoại trừ các 

môn thể thao đồng đội; 

đối với các nhóm hoặc 

lớp huấn luyện >4 

người, người tham gia 

(bao gồm cả huấn luyện 

viên) phải đeo khẩu 

trang và duy trì giãn 

cách xã hội ít nhất 1,5 

mét giữa những người 

tham gia ngoại trừ các 

môn thể thao đồng đội; 

đối với các môn thể thao 

đồng đội, số lượng tối đa 

cầu thủ và trọng tài được 

phép tại mỗi sân trượt 

băng phải tuân theo quy 

tắc và quy định của cuộc 

thi thể thao đồng đội 

tương ứng và người 

tham gia (bao gồm cả 

huấn luyện viên và trọng 

tài) phải đeo khẩu trang; 

đối với khán đài, số ghế 

có người ngồi không 

được vượt quá 75% số 

ghế ngồi và ≤4 ghế liên 

tiếp cùng hàng 

• ≤4 người hoặc không 

quá 50% sức chứa được 

thiết kế cho mỗi trang 

thiết bị, máy móc hoặc 

khu vực vui chơi giải trí 

(hoặc 75% cho một cơ 

sở trong công viên giải 

trí) (tùy theo số lượng 

nào nhiều hơn) 

• trừ khi có quy định 

khác, không quá 4 người 

hoặc không quá số 

lượng người sống trong 

cùng một hộ gia đình, 

tùy theo số lượng nào 

nhiều hơn, có thể được 

phép trong mỗi nhóm du 

khách/khách/khán giả 

tại một địa điểm vui 

chơi giải trí công cộng 

• Rạp chiếu phim: không 

quá 75% số ghế ngồi; ≤4 

ghế liên tiếp cùng hàng 

• Địa điểm biểu diễn: 

không quá 75% số ghế 

ngồi; ≤4 ghế liên tiếp 

cùng hàng 

• Bảo tàng: không quá 

50% số ghế ngồi; ≤4 

người mỗi nhóm 

• Công viên chủ đề: 

không quá 75% sức 

chứa 

≤4 người mỗi 

khu vực dịch vụ 

được phân cách 

• Làm theo chỉ dẫn áp 

dụng với các cơ sở ăn 

uống hoặc cơ sở kinh 

doanh theo lịch trình 

• Phòng họp, phòng tổ 

chức sự kiện: không 

vượt quá 50% sức chứa 

bình thường 

• Trong cơ sở thể thao 

trong nhà, ngoại trừ 

các môn thể thao 

đồng đội, ≤4 người 

mỗi nhóm; ngoại 

trừ các môn thể thao 

đồng đội, người 

tham gia (bao gồm 

cả huấn luyện viên) 

trong một nhóm 

hoặc lớp huấn luyện 

>4 người phải đeo 

khẩu trang và duy 

trì giãn cách xã hội 

ít nhất 1,5 mét giữa 

những người tham 

gia; đối với các môn 

thể thao đồng đội, 

số lượng tối đa cầu 

thủ và trọng tài 

được phép trong 

mỗi sân chơi phải 

tuân theo quy tắc và 

quy định của cuộc 

thi thể thao đồng đội 

tương ứng và người 

tham gia (bao gồm 

cả huấn luyện viên 

và trọng tài) phải 

đeo khẩu trang 

• Trong khuôn viên 

thể thao ngoài trời, 

ngoại trừ các môn 

thể thao đồng đội, 

≤4 người mỗi 

nhóm; đối với các 

môn thể thao đồng 

đội, số lượng tối đa 

cầu thủ và trọng tài 

được phép trong 

mỗi sân chơi phải 

tuân theo quy tắc và 

quy định của cuộc 

thi thể thao đồng đội 

tương ứng 

• Khán đài: không 

vượt quá 75% số 

chỗ ngồi; ≤4 ghế 

liên tiếp cùng hàng 

• Không 
vượt quá 

30% công 

suất 

• ≤4 người cho 

mỗi nhóm 

hoặc lớp đào 

tạo bao gồm 

cả huấn 

luyện viên 

(trừ khi chơi 

các môn thể 

thao đồng 

đội); đối với 

các môn thể 

thao đồng 

đội, số lượng 

người tham 

gia và trọng 

tài tối đa 

được phép 

trong mỗi 

sân chơi/bể 

bơi phải tuân 

theo các quy 

tắc và quy 

định của 

môn thi đấu 

tương ứng 

• Khán đài: 

không quá 

75% số chỗ 

ngồi; ≤4 ghế 

liên tiếp 

trong cùng 

một hàng 

• Ngoại trừ nghi lễ 

tôn giáo hoặc văn 

hóa liên quan đến 

đám cưới tổ chức 

trong một dãy 

phòng10, có thể cho 

phép ≤4 người ở 

cùng một phòng 

khách và ≤8 người ở 

cùng một dãy phòng 

• Phòng họp, phòng 

tổ chức sự kiện: 

không vượt quá 

50% sức chứa bình 

thường 

Cơ sở 

tắm11 
Không áp dụng Không áp dụng 🗸 🗸 Không áp dụng 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 (các tiện nghi 

thuộc khu vực chung) 

 

10 Có thể cho phép 20 người ở cùng một dãy phòng cùng một lúc như trong hướng dẫn trong bất cứ nghi lễ tôn giáo hoặc văn hóa nào liên quan đến đám cưới với điều kiện: (i) nghi lễ diễn ra từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều; và (ii) mọi người phải luôn đeo khẩu trang khi ở trong dãy 

phòng đó trừ khi việc ăn hoặc uống là một phần của nghi lễ. 

11 Các khuyến nghị kiểm soát lây nhiễm sau đây phải được áp dụng cho các cơ sở tắm: (a) Duy trì giãn cách tối thiểu 1,5m giữa người dùng bằng cách mở vòi hoa sen thay thế nếu chúng không nằm trong buồng riêng; (b) tiến hành vệ sinh và khử trùng các buồng tắm tối thiểu 4 giờ 

một lần; (c) tiến hành vệ sinh môi trường và khử trùng cơ sở vật chất bao gồm các tủ để đồ tối thiểu hàng ngày; và (d) nghiêm cấm dùng chung các dụng cụ cá nhân như khăn mặt. 

 



 Kinh 

doanh ăn 

uống 

Cơ sở theo lịch trình 

Trung tâm trò chơi 

giải trí 

Trung tâm thể dục 

thể hình 

Địa điểm vui chơi giải trí Địa điểm vui 

chơi giải trí 

công cộng 

Thẩm mỹ viện 

và cơ sở mát-xa 

Nhà câu lạc bộ Khu thể thao ngoài 

trời được chỉ định2 

Bể bơi Khách sạn và nhà 

khách 

Cơ sở mát-xa 

và xông hơi 

Không áp dụng Không áp dụng Đóng Đóng Không áp dụng Đóng Đóng Đóng Đóng cửa Đóng 

Biểu diễn 

trực tiếp 

Không được phép tổ 

chức hoạt động 

khiêu vũ hoặc biểu 

diễn trực tiếp 

Không áp dụng Không áp dụng Không áp dụng • Rạp chiếu phim và bảo 

tàng: Không cho phép 

biểu diễn trực tiếp 

• Địa điểm biểu diễn: cho 

phép biểu diễn trực tiếp 

• Công viên chủ đề: Các 

địa điểm biểu diễn liên 

quan phải tuân theo 

hướng dẫn áp dụng 

Không áp dụng Phòng họp, phòng tổ chức 

sự kiện: Không cho phép tổ 

chức hoạt động khiêu vũ 

hoặc biểu diễn trực tiếp 

Không áp dụng N/A Phòng họp, phòng tổ 

chức sự kiện: Không 

cho phép tổ chức hoạt 

động khiêu vũ hoặc 

biểu diễn trực tiếp 

Yêu cầu cụ 

thể và hạn chế 
• Dịch vụ ăn uống 

tại chỗ được 

phép từ 05:00 

sáng đến 21:59 

sáng ngày hôm 

sau 2, 12 

• Phải sắp xếp 

nhân viên 

chuyên trách vệ 

sinh dụng cụ đã 

dùng, vệ sinh và 

khử trùng các 

vách ngăn và 

bàn đã dùng 13 

• Phải thực hiện 

các yêu cầu về 

thay đổi không 

khí hoặc thiết bị 

lọc không khí 

cho khu vực tiếp 

khách. 14 

• Không cho phép 

hát karaoke 

hoặc chơi mạt 

chược trong các 

cơ sở 

Không áp dụng Các cơ sở phục vụ ăn uống 

liên quan phải tuân theo 

hướng dẫn hiện hành 

Không áp dụng • Rạp chiếu phim và địa 

điểm biểu diễn: không 

ăn hoặc uống trong rạp 

chiếu và địa điểm biểu 

diễn 

• Các cơ sở phục vụ ăn 

uống liên quan phải tuân 

theo hướng dẫn hiện 

hành 

• Phải đóng cửa nhà bóng 

• Tất cả các nhân 

viên phải luôn 

đeo dụng cụ bảo 

hộ như khẩu 

trang và tấm 

che mặt/kính 

bảo hộ khi cung 

cấp dịch vụ 

• Khách hàng chỉ 

có thể được 

phục vụ khi có 

hẹn 

• Phải thay tất cả 

các khăn và vật 

tư tiêu hao sau 

mỗi lần sử dụng 

• Không được sử 

dụng máy xông 

hơi và hóa chất 

bay hơi 

• Cơ sở phục vụ ăn uống 

hoặc cơ sở theo lịch 

trìnhtrong đó phải tuân 

theo các chỉ dẫn áp 

dụng 

• Phải đóng cửa các cơ sở 

hiện đang được sử dụng 

theo hình thức các cơ sở 

đã lên lịch phải tuân 

theo quy định đóng cửa 

như trong hướng dẫn 

• Nhà bóng phải đóng 

cửa 

• Các cơ sở phục vụ 

ăn uống hoặc các cơ 

sở đã lên lịch có liên 

quan phải tuân theo 

hướng dẫn hiện 

hành 

• Hồ bơi giải 

trí, hồ bơi 

dành cho 

trẻ em, hồ 

bơi dành 

cho trẻ mới 

biết đi và bể 

sục (nếu 

có) phải 

đóng cửa 

• Các cơ sở phục vụ 

ăn uống hoặc các cơ 

sở đã lên lịch có liên 

quan phải tuân theo 

hướng dẫn hiện 

hành 

• Phải đóng cửa các 

cơ sở hiện đang 

được sử dụng theo 

hình thức các cơ sở 

đã lên lịch phải tuân 

theo quy định đóng 

cửa như trong 

hướng dẫn 

• Khách sạn/nhà nghỉ 
được chỉ định làm 

địa điểm cách ly 
phải tuân theo quy 

định có liên quan 

15 

• Các nhà nghỉ không 

phải là Nhà nghỉ 

được Kiểm dịch Chỉ 

định không được 

nhận những người 

được kiểm dịch làm 

khách 

• Các khách sạn 

không phải là 

Khách sạn được 

Kiểm dịch Chỉ định 

không được chấp 

nhận những người 

được kiểm dịch ở 

những nơi bên 

ngoài Trung Quốc 

là khách 

 

12 Á p dụng cho các cơ sở kinh doanh cụ thể nêu trong Phụ lục 2. 

13 Nếu không thể thực hiện được sắp xếp có liên quan, phải đảm bảo rằng nhân viên chịu trách nhiệm vệ sinh dụng cụ đã dùng, vệ sinh và khử trùng vách ngăn và bàn đã dùng phải thực hiện các biện pháp vệ sinh tay trước khi thực hiện các nhiệm vụ khác và phải thực hiện các biện 

pháp vệ sinh tay khi cần trong mỗi vòng nhiệm vụ dọn dẹp. Các biện pháp vệ sinh tay bao gồm sử dụng dung dịch sát khuẩn tay có chứa cồn, rửa tay hoặc thay găng tay. 

14 Người chịu trách nhiệm kinh doanh dịch vụ ăn uống phải thực hiện các yêu cầu về thay đổi không khí, thiết bị lọc không khí đối với khu vực tiếp khách của cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm quy định vào hoặc trước ngày 30 tháng 4 năm 2021. 

15 Quy định có liên quan bao gồm: (i) chỉ những người thuộc diện cách ly đã ở tại các địa điểm bên ngoài Trung Quốc, bất cứ người chăm sóc nào đã cam kết ở lại với những người đó trong suốt thời gian người đó lưu trú tại khách sạn/nhà nghỉ và những người đến Hồng Kông được 

miễn trừ cách ly bắt buộc theo Quy định cách ly bắt buộc những người đến Hồng Kông từ các địa điểm tại nước ngoài (Cap. 599E) có thể được tiếp nhận; (ii) một người được xác định theo mục (i) trên đây có thể lưu trú tại một khách sạn/nhà nghỉ cho đến khi có kết quả xét nghiệm từ 

Xét nghiệm được chỉ định thực hiện vào ngày 19 hoặc ngày 20 kể từ khi người đó đến Hồng Kông theo quy định trong Thông báo xét nghiệm bắt buộc có liên quan được phát hành theo thời gian theo Quy định phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh (Xét nghiệm bắt buộc đối với một số 

cá nhân) (Cap. 599J) (Xét nghiệm bắt buộc Thông báo) đã được xác nhận; (iii) người dân không được vào khuôn viên khách sạn/nhà nghỉ (ngoại trừ sảnh đợi, quầy lễ tân và bãi đậu xe, v.v., có biện pháp tách biệt thích hợp và kiểm soát sự ra vào riêng biệt); (iv) tuân theo các hướng 

dẫn áp dụng nêu trong (iii) ở trên, các cơ sở không phải chỗ ở khác (bao gồm trung tâm thể dục thể hình, bể bơi, thẩm mỹ viện hoặc cơ sở mát-xa, trung tâm thương mại, cơ sở phục vụ ăn uống, phòng họp hoặc phòng chức năng, v.v.) trong khách sạn/nhà nghỉ phải đóng cửa; (v) người 

quản lý phải thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo rằng khách thuộc diện cách ly và bất kỳ người chăm sóc nào đã cam kết ở lại với họ không thể rời khỏi phòng khách/dãy phòng khách của họ trong thời gian lưu trú, ngoại trừ những trường hợp khẩn cấp hoặc khi được yêu cầu 

đến Trung tâm Xét nghiệm Cộng đồng để thực hiện Xét nghiệm được chỉ định vào ngày 19 hoặc 20 sau khi đến Hồng Kông theo quy định trong Thông báo xét nghiệm bắt buộc có liên quan; (vi) người quản lý phải thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo rằng khách thuộc diện 

cách ly không được tiếp bất kỳ khách nào vào phòng khách/dãy phòng khách của họ trong thời gian lưu trú (ngoại trừ bất kỳ người chăm sóc nào đã cam kết ở lại với họ trong suốt thời gian họ lưu trú); và (vii) người quản lý phải tuân thủ các nguyên tắc và hướng dẫn kiểm soát lây 

nhiễm do Sở Y tế ban hành. 


