Ngày 28 tháng 4 năm 2020
Thị trưởng CẬP NHẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẶT HÀNG CHÍNH XÁC CỦA ABBOTT ĐẶT HÀNG GA-18
ĐỂ GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP TEXAS
Vào thứ Hai Tháng Tư 27 ngày , Thống đốc Abbott đã ban hành Lệnh Hành GA-18 trong đó nêu
ra các định nghĩa và các giao thức cần thiết cho việc mở lại các doanh nghiệp ở Texas mà đã
được trước đó ra lệnh đóng cửa do COVID-19. Lệnh điều hành trước đây của Thống đốc
GA-16 sẽ hết hạn vào lúc 11:59. pm ngày 30 tháng Tư , 2020 là nghỉ trước Thẩm Phán chí
Quận Nate McDonald tại để nhà đã được cấp cho Matagorda County vào ngày 02 tháng 4 nd ,
2020 .
Lệnh mới này sẽ có hiệu lực vào lúc 12:01 sáng thứ Sáu, ngày 1 tháng 5 năm 2020 và sẽ tiếp
tục đến ngày 15 tháng 5 năm 2020 tùy thuộc vào tình trạng gia hạn dựa trên tình trạng của
COVID-19 IN Texas và các khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm của Thống đốc, White Lực
lượng đặc nhiệm nhà và CDC.
Các dịch vụ được hỗ trợ của E R R sẽ bao gồm các dịch vụ KHÔNG được chỉ định là các dịch
vụ thiết yếu của nhóm. Một số dịch vụ áp dụng trực tiếp cho các doanh nghiệp của chúng tôi
tại Palacios Bao gồm:
Dịch vụ bán lẻ tại cửa hàng, dành cho các cơ sở bán lẻ hoạt động tới 25% tổng số phòng
được liệt kê của cơ sở bán lẻ.
Dịch vụ nhà hàng Din e -in, dành cho các nhà hàng hoạt động tới 25% tổng công suất niêm yết
của nhà hàng.
Bảo tàng và thư viện hoạt động tới 25% tổng số phòng được liệt kê. Tuy nhiên, bất kỳ thành
phần nào của bảo tàng hoặc thư viện có chức năng tương tác hoặc triển lãm bao gồm các
khu vui chơi trẻ em phải được đóng lại.
Dịch vụ được cung cấp bởi một cá nhân làm việc một mình trong văn phòng
Hoạt động sân golf
Hoạt động của chính quyền địa phương, bao gồm các hoạt động của chính quyền quận và
thành phố liên quan đến việc cho phép, ghi lại và dịch vụ nộp hồ sơ, như được xác định bởi
chính quyền địa phương.
Mặc dù các cơ sở bán lẻ này hiện có thể mở, nhưng có một số cơ sở bán lẻ mà theo Đơn đặt
hàng phải đóng cửa. Những người đang có:

Thanh
Phòng tập thể dục

Bể bơi công cộng
Các địa điểm vui chơi tương tác như sân chơi bowling và khu giải trí video
Cơ sở massage
Xưởng xăm và / hoặc Xỏ lỗ
Thẩm mỹ viện.
Sắc lệnh mới nhất vẫn cấm đến thăm các viện dưỡng lão, các cơ sở sinh hoạt được nhà nước
hỗ trợ, các cơ sở sinh hoạt được hỗ trợ hoặc các cơ sở chăm sóc dài hạn trừ khi cung cấp
hỗ trợ quan trọng
Lệnh điều hành KHÔNG cấm mọi người truy cập các dịch vụ thiết yếu hoặc mở lại hoặc tham
gia vào các hoạt động thiết yếu hàng ngày như đi đến cửa hàng tạp hóa hoặc trạm xăng,
thăm công viên, săn bắn hoặc câu cá, hoặc tham gia các hoạt động thể chất như chạy bộ, đi
xe đạp hoặc các môn thể thao ngoài trời khác miễn là các biện pháp phòng ngừa cần thiết
được duy trì để giảm việc truyền COVID-19.
Các bản sao của Sắc lệnh GA-18 và Báo cáo Open Texas của Thống đốc trong đó phác thảo các
hướng dẫn và giao thức để mở Bang theo 3 giai đoạn được đăng trên trang web của Thành
phố Palacios và trang Facebook của nó .
Tôi muốn nhấn mạnh rằng mặc dù Bang đã bắt đầu mở Texas để kinh doanh, mối đe dọa của
coronovirus vẫn là tình trạng sống hay chết. Hãy tiếp tục thực hành cách xa xã hội, làm việc
tại nhà nếu có thể, thực hành tất cả các hướng dẫn vệ sinh, sạch sẽ và vệ sinh đã hoạt động
rất tốt để làm chậm sự lây lan của COVID-19. Chúng ta đã cùng nhau đi một chặng đường dài
nhưng hành trình chưa kết thúc. Hãy tiếp tục làm tất cả những gì bạn có thể để bảo vệ chính
mình và những người thân yêu khi chúng ta tiến lên.
Glen Smith
Thị trưởng
Palacios, Texas

