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1. Hướng dẫn của tiểu bang và địa phương cho các hoạt động và 
ngành thiết yếu là gì? 
Cả Thị trưởng Cantrell và Thống đốc Edwards đều ban hành lệnh “Ở Nhà” khuyến khích 
mọi người dân New Orleans ở tại nhà hay làm việc ở nhà bất cứ khi nào có thể. Hướng dẫn 
của Thành phố và Tiểu bang cũng liệt kê “các hoạt động thiết yếu” được phép tiếp tục diễn 
ra, nếu tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các chỉ thị về giãn cách xã hội và y tế công cộng. Nhiều 
người trong ngành xây dựng, cũng như công chúng nói chung, có thắc mắc về ngành xây 
dựng và liệu các dự án xây dựng có được phép tiếp tục tiến hành hay không. 

 
2. Các dự án xây dựng thương mại và dân sinh có được phép tiếp 

tục tiến hành không? Đó có phải là các dịch vụ thiết yếu không? 
Có. Ngành xây dựng được coi là “thiết yếu” trong cả hai lệnh "Ở Nhà" của Thành phố và 
Tiểu bang.  Theo đó, các doanh nghiệp và dự án liên quan đến ngành xây dựng, cơ sở hạ 
tầng, và bảo trì có thể tiếp tục vận hành, và các nhân viên có thể tiếp tục đi làm. Bao gồm 
tất cả các công trường xây dựng, cả lớn và nhỏ, công nghiệp, thương mại, và dân sinh. 

 
3. Các công trường xây dựng có phải tuân thủ tất cả các chỉ thị 

về giãn cách xã hội và y tế công cộng không? 
Mọi người vẫn phải tuân thủ tất cả các chỉ thị và hướng dẫn về y tế công cộng để vận hành 
an toàn ở nơi làm việc, ngay cả khi công việc của họ được coi là thiết yếu và có thể tiếp tục. 

 
4. Các quy tắc nào liên quan đến công trường xây dựng? 

Các công trường xây dựng phải duy trì các biện pháp giãn cách xã hội phù hợp cũng như tất 
cả các lệnh bắt buộc về y tế công cộng khác. 

Trước hết và quan trọng nhất, duy trì khoảng cách ít nhất sáu (6) feet giữa tất cả mọi 
người, mọi lúc, bao gồm nhân viên, khách, và khách hàng. 
Hạn chế các cơ hội tụ tập bằng cách tạo không gian cho mọi người ngồi hay đứng cách 
nhau xa hơn sáu feet. 
Triển khai các chính sách làm việc từ xa bất cứ khi nào có thể để hạn chế số người ở 
cùng một chỗ. 
Đảm bảo có khu vực rửa tay cho nhân viên và khách, và khuyến khích việc rửa tay thường 
xuyên. Thường xuyên sử dụng khăn lau tẩy trùng hay xịt tẩy trùng ở các bề mặt thường xuyên 
chạm vào ở nơi làm việc và khu vực công cộng. 
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5. Thành phố còn khuyến nghị hướng dẫn nào nữa cho các công 
trường xây dựng? 

Lập điểm ra vào duy nhất ở công trường và thực hiện đăng ký vào và ra đối với tất cả 
công nhân. 
Kiểm tra nhiệt độ của công nhân khi đi vào, và bất kỳ ai có biểu hiện bị ốm đều không 
được phép vào công trường. 
Làm sạch kỹ hàng ngày các khu vực làm việc, các bề mặt, và các vật dụng thường 
xuyên chạm vào. 
Cung cấp các trạm rửa tay và bắt buộc rửa tay đúng cách định kỳ trong cả ngày. 
Không giao tiếp trong nhóm lớn hơn quy mô một gia đình, và luôn duy trì khoảng cách 
ít nhất sáu (6) feet giữa các công nhân. 
Đăng tài liệu giáo dục bằng nhiều ngôn ngữ, cùng với tập huấn hàng ngày về cách hành 
xử phù hợp. 
Ngay lập tức báo cáo các trường hợp COVID-19 đã biết. 

 
6. Làm thế nào để các thành viên cộng đồng hay nhân viên báo cáo 

vi phạm về các quy tắc giãn cách xã hội? 
Gọi 3-1-1 để báo cáo vi phạm. 
Các báo cáo về bất kỳ vi phạm nào đối với lệnh “Ở Nhà”, bao gồm các lệnh bắt 
buộc đối với các doanh nghiệp thiết yếu, sẽ được đảm bảo thi hành nghiêm ngặt. 

 
7. Các hậu quả của việc không tuân thủ các quy tắc ở trên là gì? 

Các doanh nghiệp và công trường xây dựng không tuân thủ lệnh “Ở Nhà” sẽ có thể bị 
đóng cửa ngay lập tức cũng như các biện pháp đảm bảo thực thi khác. 

 
Ngoài ra, nếu các công trường xây dựng tư nhân nói chung không muốn tuân thủ lệnh “Ở 
Nhà”, thì Cơ quan Quản lý có thể hạn chế một số hoạt động xây dựng để bảo vệ sức khỏe 
cộng đồng. 

 
 
 

Để biết thêm thông tin, truy cập ready.nola.gov 
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