
 
 

 
 

 

Trang 1/2 

FACTSHEET Hiểu về những Hạn Chế do COVID-19 TỜ THÔNG TIN 

Tôi có thể đi đâu? 

Hãy ở nhà trừ khi quý vị có lý do hợp lý. 

Lý do hợp lý là gì? 
Lý do hợp lý bao gồm việc ghé tới hoặc di chuyển đến: 

 Hộ gia đình khác: tới 5 người khách ghé thăm vào bất kỳ một thời điểm nào. 

 Tụ họp ngoài trời: tối đa 10 người hiện diện. 

 Quán cà phê và nhà hàng: tối đa 10 người hiện diện 

 Các dụng cụ ngoài trời: được sử dụng với sự thận trọng 

 
Hồ bơi ngoài trời: tối đa 10 người hiện diện và không quá một người ở mỗi lằn bơi  

 
Tụ họp tôn giáo/ nơi thờ phượng: tối đa 10 người hiện diện 

 
Đám cưới: tối đa 10 người hiện diện 

 
Đám tang: tối đa 20 người hiện diện đối với các đám tang trong nhà và 30 người hiện diện đối với các 
đám tang ngoài trời 

 
Nơi làm việc hoặc trường học/cơ sở giáo dục: nếu quý vị không thể làm việc từ xa. 

 
Các cửa hàng bán lẻ 

 
Tập thể dục bao gồm các sân chơi: nhưng không phải phòng tập thể hình 

 
Dịch vụ y tế hoặc cấp cứu: tới gặp bác sĩ, dịch vụ y tế hoặc sức khỏe tâm thần hoặc buổi trị liệu, hoặc 
đồn cảnh sát, hiến máu. Ví dụ như thoát khỏi một tình huống ngược đãi hoặc không an toàn nếu quý vị 
gặp nguy hiểm tại nhà do một người nào đó. 

 
Trách nhiệm chăm sóc: thực hiện trách nhiệm chăm sóc, như giao hàng mua sắm cho người thân lớn 
tuổi. 

 
Tiếp cận các dịch vụ xã hội: Centrelink, tổ chức từ thiện, dịch vụ trợ giúp nạn nhân, dịch vụ việc làm, 
dịch vụ giúp đỡ các trường hợp bị bạo hành gia đình. 

 
Nghĩa vụ pháp lý: Ra toà, tuân theo lệnh tại ngoại hầu tra. 

 
Đi lại: Chỉ đến hoặc từ những địa điểm được liệt kê ở trên; di chuyển giữa các địa điểm cư ngụ khác 
nhau; đưa trẻ đi học và đón trẻ về; hoặc tiếp tục những sắp xếp sinh hoạt hiện tại giữa những người 
chăm sóc. 
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FACTSHEET Hiểu về những Hạn Chế do COVID-19 TỜ THÔNG TIN 

Tôi không thể đi đâu? 

Một số địa điểm công cộng bao gồm: 

 Một số cơ sở giải trí: như phòng tập thể hình trong nhà và thư viện 

 Các quán rượu và câu lạc bộ: trừ phi gắn liền với nhà hàng. Tối đa 10 người hiện diện 

Nếu quý vị không có lý do hợp lý, quý vị sẽ bị phạt. 

Nếu tôi là người vô gia cư. Điều này có ý nghĩa như thế nào với tôi?  

Nếu quý vị là người vô gia cư, quý vị được phép tiếp cận các dịch vụ xã hội hoặc di chuyển giữa các địa chỉ cư trú. 
Quý vị sẽ không bị phạt nếu quý vị không có nhà ở thường trú. 

Hạn chế tụ họp là gì? Tôi có thể ở gần ai?  

Một số việc tụ họp sẽ diễn ra khi có lý do hợp lý, chẳng hạn như tại bệnh viện, nhà ga, cơ sở chăm sóc người 
già, đang ở nơi làm việc, trường học hoặc các cơ sở lưu trú. Cũng có thể có những cuộc tụ họp khi chúng ta di 
chuyển qua các địa điểm. 

 Hãy duy trì việc giãn cách xã hội khi thực hiện các hoạt động có ‘lý do hợp lý’ 

Tôi có thể tìm trợ giúp ra sao để hiểu được các luật lệ này? 

LawAccess NSW có thể giúp quý vị hiểu về luật pháp và cách luật pháp ảnh hưởng đến quý vị và những người 
sống cùng quý vị. Họ cũng có thể giúp quý vị nếu quý vị bị phạt. Hãy gọi 1300 888 529 để được trợ giúp pháp lý 
miễn phí.  

Ngoài ra còn có sẵn một loạt các tờ thông tin về COVID-19 và luật pháp trên trang mạng của Legal Aid NSW để 
hỗ trợ quý vị kiểm soát tất cả những thay đổi đang diễn ra trong cộng đồng của chúng ta. 

Nếu quý vị cần thông ngôn viên, hãy gọi Dịch Vụ Thông Ngôn và Phiên Dịch theo số 131 450 và yêu cầu 
LawAccess NSW. Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc nghe hoặc nói, hãy gọi Dịch Vụ Tiếp Âm Quốc Gia theo 
số 133 677 và yêu cầu LawAccess NSW hoặc truy cập www.relayservice.gov.au. 

 

 

 

 

Tờ thông tin này có mục đích như một sự hướng dẫn chung về luật pháp. Đừng dựa vào các thông tin này 
như việc tư vấn pháp lý. Chúng tôi đề nghị quý vị nên trao đổi với luật sư về hoàn cảnh của mình. Các thông 
tin này chính xác tại thời điểm viết, tuy nhiên, có thể có sự thay đổi.  
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