Today we announced a new Lincoln/Lancaster County Directed Health Measure that will require all
individuals to wear a mask when they visit an indoor facility that is open to the public. This new
requirement means that any individual or entity which maintains premises open to the general
public, must require all individuals age 5 and older to wear a mask while indoors, unless 6 feet of
separation at all times can be achieved.
There are important exceptions. Those exceptions apply to situations involving:
•
•
•
•
•

The immediate consumption of food or beverages at a bar or restaurant;
Engaging in physical exercise;
Engaging in an occupation that prevents the use of a face covering;
Obtaining a service that requires the temporary removal of the face covering;
Providing a speech or address (so long as 6 feet of distancing is maintained).

In addition, individuals who cannot wear a face covering due to medical condition, mental health
condition, or disability, and individuals seeking state or county government services, are exempted.
This Directed Health Measure is in effect beginning Monday, July 20th and continues until August
31st, at which point we will reevaluate our community’s status.

Hôm nay, chúng tôi đã công bố một Chỉ thị về Sức khỏe mới cho quận Lancaster, thành phố Lincoln,
trong đó yêu cầu tất cả mọi cá nhân phải mang khẩu trang khi bước vào một không gian trong nhà, mở
cửa tự do cho công chúng. Yêu cầu mới này có nghĩa là bất kỳ mọi cá nhân hoặc tổ chức nào đang mở
cửa cho công chúng phải yêu cầu tất cả cá nhân từ 5 tuổi trở lên phải mang khẩu trang khi ở bên trong
tòa nhà, trừ trường hợp khoảng cách 6 feet (2 mét) được đảm bảo mọi lúc.
Có các trường hợp ngoại lệ quan trọng. Các ngoại lệ đó áp dụng trong các tình huống bao gồm:
•
•
•
•
•

Việc ăn uống tại chỗ tại quán bar hoặc nhà hàng;
Tập thể dục;
Hoạt động bắt buộc không được đeo khẩu trang;
Sử dụng một dịch vụ mà yêu cầu việc bỏ khẩu trang tạm thời;
Trình bày một diễn văn, phát biểu (miễn sao khoảng cách 6 feet (2 mét) được đảm bảo).

Ngoài ra, các cá nhân không thể mang khẩu trang do tình trạng sức khỏe thể chất hoặc tâm thần, khuyết
tật, và các cá nhân tìm kiếm các dịch vụ của bang hoặc quận, được miễn trừ khỏi yêu cầu này.
Chỉ thị sức khỏe này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ Thứ hai ngày 20 tháng Bảy và sẽ tái đánh giá dựa trên tình
trạng của cộng đồng vào ngày 31 tháng Tám.

