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Trang web: www.barbercosmo.ca.gov 

3 Bước Để Mở Lại Cơ Sở Của Quý Vị
Hội đồng Ngành cắt tóc và Thẩm mỹ học California đã lập ra tài liệu này để giúp những 
bên được cấp phép hiểu về địa điểm và cách thức truy cập thông tin về việc mở lại cơ 
sở của họ trong thời gian chưa từng có tiền lệ này. Xin lưu ý rằng mặc dù Hội đồng có 
thể cung cấp các nguồn lực để bên được cấp phép tuân thủ các lệnh y tế công cộng và 
lệnh của quận, nhưng Hội đồng không có thẩm quyền sửa đổi hoặc trả lời các câu hỏi 
về những quy định này. 
Bước 1: Truy cập trang web Kế hoạch chi tiết cho Nền kinh tế An toàn 
hơn (https://covid19.ca.gov/safer-economy/) để kiểm tra xem những ngành nào được 
phép mở cửa trở lại trong quận của quý vị. Quý vị có thể tự chọn ngôn ngữ bằng cách 
sử dụng menu thả xuống "Chọn ngôn ngữ" ở góc trên cùng bên phải. 
Bước 2: Kiểm tra trang web của quận quý vị để xác minh xem họ có các giới hạn chặt 
chẽ hơn tiểu bang hay không. Nếu có, hãy xem lại các quy định có trên trang web của 
quận. Danh sách các trang web của quận có sẵn tại https://covid19.ca.gov/get-local-
information/. 
Bước 3: Xem lại các quy định COVID-19 của Bộ Y tế Công cộng California (CDPH) liên 
quan đến cơ sở của quý vị. 
Để biết các quy định và thông tin về việc cung cấp dịch vụ (trong nhà hoặc ngoài trời), 
vui lòng truy cập https://barbercosmo.ca.gov/licensees/salon_reopen.shtml. 
Lời nhắc: Quý vị phải tuân thủ các quy định của CDPH VÀ mọi quy định bổ sung
do quận của quý vị cung cấp.  Nếu các quy định của quận quý vị khác với CDPH, 
quý vị phải tuân thủ quy định nào chặt chẽ hơn.
Tài nguyên Bổ sung 

• Đối với các câu hỏi về quy định của CDPH, hãy liên hệ (916) 558-1784 hoặc truy
cập tab "Liên hệ với chúng tôi" trên trang web https://www.cdph.ca.gov.

• Để biết thông tin về khẩu trang và tấm che mặt, hãy truy cập
https://covid19.ca.gov/masks-and-ppe/.

• Để nhắc nhở những bên được cấp phép và khách hàng đeo khẩu trang, Hội
đồng đã tạo ra một tờ áp phích mới để các cơ sở sử dụng:
https://barbercosmo.ca.gov/licensees/salon_reopen.shtml.
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