
1
DỪNG CÁC HOẠT ĐỘNG

hội họp, sự kiện tập trung

trên 20 người trong 1 phòng.
2

KHÔNG TỤ TẬP từ 10 người

trở lên ngoài phạm vi công sở,

trường học, bệnh viện.
3 các nghi lễ tôn giáo.

DỪNG TRIỆT ĐỂ

4 văn hóa, thể thao, giải trí

tại các địa điểm công cộng.

DỪNG TẤT CẢ CÁC HOẠT ĐỘNG

5
TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG

tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ

trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh

các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

6 xe buýt liên tỉnh, giảm 50%

số chuyến xe khách.

NGƯNG HOẠT ĐỘNG

7 54/132 tuyến xe buýt, giảm 50%

số chuyến so với ngày thường.

NGƯNG HOẠT ĐỘNG

8
TAXI VÀ XE CÔNG NGHỆ

vẫn hoạt động nhưng hành khách

bắt buộc phải khai báo y tế.

THỜI GIAN THỰC HIỆN:

TỪ 0H NGÀY 28/3,
kéo dài trong một vài tuần
và sẽ xem xét cụ thể sau

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ 



1
STOP

meeting activities and mass

gathering events with more than

20 people in 1 room.

2
DO NOT GATHER

from 10 people or more

outside office, school, hospital.
3 STOP

religious rituals completely.

4
STOP

all cultural, sports and recreational

activities at public places.
5

SUSPEND THE ACTIVITIES

of all service facilities except for

gas stations, pharmacies, supermarkets,

grocery stores, and heath care facilities.

6
DISCONTINUE

intercity and interprovincial

buses, reducing 50 percent

of bus trips for passengers.

7
DISCONTINUE

54 out of 132 bus routes, reducing

50 percent of trips compared to weekdays.
8

TAXIS AND TECHNOLOGY VEHICLES

are still permitted but passengers

are required to make medical declaration.

Implementation time:

From 0:0 AM, March 28
and lasts for a few weeks

and will be considered later

DEPARTMENT OF HEALTH OF HO CHI MINH CITY

CENTER FOR DISEASES CONTROL

Change of activities and services in Ho Chi Minh City

March
28


