Các Con Phố Thương Mại
Sơ Đồ Hoạt Động Thương Mại Và Ăn Uống Ngoài Trời An Toàn

Giữ lối đi thông thoáng trên vỉa hè, không
để đồ đạc trên đường hoặc dãy xếp hàng
•
•

4 Feet
Max Wall
Height

8 Bộ trên Công Viên và các Con Phố Websters
6 Bộ trên các con phố khác

THÀNH PHỐ ALAMEDA

Các Quy Tắc và Quy Định về
Hoạt Động Thương Mại và Ăn Uống Ngoài Trời
1. TIẾP TỤC GIÃN CÁCH XÃ HỘI
• Giữ lối đi thông thoáng, không gây cản trở trên vỉa hè. Chiều rộng tối
thiểu sẽ là:
· 8 bộ trên Công Viên và các Con Phố Webster; 6 bộ cho tất cả các con
phố khác
• Giữ khoản cách 6 bộ giữa mỗi bàn. Không để có khách hàng nào ngồi
cách bất kỳ khách hàng nào ở một bàn khác trong vòng 6 bộ.
• Giới hạn mỗi bàn ngồi tối đa 6 người
• Không tổ chức sự kiện ngoài trời hoặc giái trí trực tiếp
• Dán băng hoặc đánh dấu khoảng cách ít nhất 6 bộ ở các nơi công
chúng có khả năng sẽ xếp thành hàng
• Tạo ít nhất một bàn cho người khuyết tật ở vỉa hè hoặc ngang qua
đoạn đường dốc để họ đi lên

2. HẠN CHẾ SỰ PHÁT TÁN VI-RÚT TRONG KHÔNG KHÍ
• Đảm bảo khách hàng và nhân viên luôn đeo khẩu trang trừ lúc ăn
• Giữ không khí lưu thông tự do để thổi bay vi-rút. Chỉ được đóng cửa
một trong bốn bên của lều.
• Không được dùng nhạc sống hoặc nhạc khuếch đại (có thể điều này
sẽ sớm thay đổi)

3. GIỮ SẠCH BỀ MẶT
• Cung cấp các thùng chứa riêng, có nắp đậy để tái chế, thùng
làm phân trộn và thùng rác chôn lấp
• Kiểm soát rác có thể bay đi xung quanh (kẹp tóc, giấy, v.v...)
• Giữ sạch sẽ bàn, sàn nhà và khu vực dưới sàn nâng
• Cung cấp nước rửa tay cho khách hàng

Cập nhật Tháng Mười Năm 2020; sẽ tiếp tục cập nhật khi các quy tắc và quy định thay đổi.

4. XIN GIẤY PHÉP NẾU CẦN
• Để sử dụng bãi đậu xe công cộng hoặc bãi đậu xe cho ăn uống
ngoài trời hoặc các hoạt động thương mại khác, quý vị cần có
Giấy Phép Sử Dụng Khu Vực Sử Dụng Tạm Thời
• Để ăn uống hoặc sử dụng vỉa hè cho mục đích thương mại
khác, quý vị chỉ cần Giấy Phép Vỉa Hè nếu quý vị không ở trong
Khu Vực Cải Thiện Kinh Doanh
• Với bất động sản tư nhân, để xây cất mái cố định ở bất cứ khi
vực ngoài trời nào, quý vị cũng sẽ cần Giấy Phép Xây Dựng. Các
khu vực sử dụng tạm thời không được xây mái che
• Với lều có diện tích 400 bộ vuông trở lên thì quý vị sẽ cần xin Giấy
Phép Lều Bạt
• Đối với lò sưởi dưới mái che hoặc lều cố định, quý vị sẽ cần Giấy Phép
Xây Dựng
• Lều nhỏ, ô che và máy sưởi giữa các ô đều không cần giấy phép khác

5. HÃY LÀ MỘT HÀNG XÓM THÂN THIỆN
• Tránh tạo ra các nguy cơ khiến người khác vấp ngã như
chăng dây điện hoặc ô điện quá thấp
• Cố định ô che và che chắn bàn ghế ngoài trời để phòng bão
• Cung cấp hệ thốn chiếu sáng nếu đồ đạc hoặc các chướng ngại vật
khác bị che khuất sau khi trời tối
• Chỉ hoạt động trong thời gian được giấy phép của quý vị cho phép

Xem giấy phép sử dụng khu vực sử dụng tạm thời
hoặc thương mại ngoài trời của quý vị để biết thêm
chi tiết và các điều kiện bổ sung.
Nguồn:
AlamedaCA.gov/COVID
AlamedaCA.gov/CommercialStreets
Alamedaca.gov/ALERTS-COVID-19/Business
Câu Hỏi/Thắc mắc:
Giấy Phép Sử Dụng Khu Vực Sử Dụng Tạm Thời/Vỉa Hè:
PWpermits@alamedaCA.gov
Giấy Phép Xây Dựng & Lều Bạt: Permits@alamedaCA.gov

