
Tổng Sức chứa 

Sức chứa chỗ ngồi

Điều kiện Hội đủ 
Những Cơ sở Bán lẻ Tại chỗ có giấy phép bao gồm các nhà bán lẻ thực phẩm và rượu tại Trung tâm 
Hội nghị, khách sạn, cơ sở đa chức năng, câu lạc bộ đêm, câu lạc bộ tư nhân, nhà hàng và quán rượu; 
vận tải thông thường; nhà sản xuất có giấy phép bán hàng và tiêu thụ tại chỗ; cơ sở cung cấp thực 
phẩm; và cơ sở có giấy phép tạm thời.
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Giờ hoạt động 

Dịch vụ Quầy Bar

Âm nhạc & Giải trí 

Cập nhật vào 29 Tháng Bảy, 2020

Giai đoạn Hai|

HƯỚNG DẪN DÀNH CHO ABC
Giai đoạn Hai của việc Tái Mở cửa Washington, DC cho phép ăn uống trong nhà hạn chế tại các cơ sở phục vụ đồ uống có cồn có 
hiệu lực vào 8:00 a.m. Thứ Hai, 22 Tháng Sáu, 2020. Các Cơ sở được cấp phép Kiểm soát Đồ uống Có Cồn (ABC) phải tuân thủ các 
quy định sau đây và tất cả các luật và quy định hiện hành khác của DC và liên bang. 

Chọn câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp (FAQs) được nêu chi tiết ở mặt sau của tài liệu này. Hướng dẫn bổ sung—bao gồm 
nhiều Câu hỏi Thường gặp Hơn—có sẵn tại abra.dc.gov. 

Quý vị có câu hỏi? Liên lạc với bộ phận cấp phép của ABRA Thứ Hai - Thứ Sáu, 8:30 a.m.-4:00 p.m. theo email abc@dc.gov hoặc (202) 442-4423. 

(Vui lòng lật sang 
trang tiếp theo)

Đặt chỗ

• Trong nhà | Cơ sở được cấp phép ABC không bắt buộc phải đăng ký với Quận để mở lại không
gian trong nhà hiện có của họ.

• Ngoài trời | Đăng ký với Quận chỉ được yêu cầu nếu cơ sở đang thêm chỗ ngồi ngoài trời mới
hoặc mở rộng chỗ ngồi trong không gian công cộng hoặc riêng tư. Không gian công cộng phải
được sự chấp thuận của Sở Giao thông Vận tải DC (DDOT).

• Trong nhà & Ngoài trời | 8:00 a.m. tới nửa đêm, hàng ngày. Khách hàng không được phép ở lại
tại khuôn viên sau nửa đêm ngay cả khi họ chưa kết thúc bữa ăn hoặc chưa dùng hết đồ uống.

• Trong nhà | Số chỗ có người ngồi phải được giới hạn ở mức 50 phần trăm sức chứa thấp
nhất hoặc sức chứa chỗ ngồi trên giấy chứng nhận sức chứa (không bao gồm nhân viên).

• Ngoài trời | Không có tỷ lệ phần trăm tối đa.

• ITrong nhà & Ngoài trời | Không quá sáu (6) người có thể ngồi cùng một bàn. Các bàn chung
không di chuyển có thể được sử dụng nếu các nhóm ngồi cách nhau ít nhất sáu (6) feet và sự
phân chia được đánh dấu rõ ràng.

• Trong nhà & Ngoài trời | Khách có thể ngồi tại các quầy bar không có nhân viên phục vụ hoặc
sử dụng. Tất cả các nhóm phải ngồi cách nhau ít nhất sáu (6) feet. Khách đứng ở các quầy bar
trong nhà hoặc ngoài trời đều bị cấm.

• Trong nhà & Ngoài trời | Tất cả các bàn phải được sắp xếp để cho phép giữ khoảng cách ít
nhất sáu (6) feet giữa các nhóm. Khách hàng được yêu cầu đợi bên ngoài và giữ khoảng cách ít
nhất sáu (6) feet cho đến khi sẵn sàng để vào chỗ ngồi. Khách xếp hàng để đặt hàng, nhận đồ,
trả tiền hoặc sử dụng phòng vệ sinh cũng phải cách nhau ít nhất sáu (6) feet.

• Trong nhà & Ngoài trời | Tất cả nhân viên, kể cả nhân viên trong bếp, đều phải đeo khẩu
trang hoặc dụng cụ che mặt mọi lúc. Khách hàng nên đeo khẩu trang hoặc dụng cụ che mặt
mọi lúc trừ khi ăn hoặc uống, kể cả khi đi lại để sử dụng nhà vệ sinh.

• Trong nhà & Ngoài trời | Một thực đơn đồ ăn có chứa ít nhất ba (3) mặt hàng thực phẩm chế
biến sẵn (không phải đồ ăn nhẹ đóng gói sẵn) phải được cung cấp mọi lúc trong giờ hoạt
động. Ít nhất một (1) mặt hàng phải được mua ở mỗi bàn. Quầy salad và các món ăn tự chọn có
thể hoạt động miễn là các phần ăn được chia sẵn được chuẩn bị và phục vụ bởi nhân viên. “BYOB” (”tự
mang chai của quý vị”) là không được phép.

• Trong nhà & Ngoài trời | Tất cả các bữa ăn trong khuôn viên phải ăn tại chỗ ngồi. Khách sẽ
không được phục vụ hoặc được phép dùng đồ ăn hoặc đồ uống trong khi đang đứng.

• Trong nhà & Ngoài trời | Chỉ cho phép nhạc nền và nhạc đã thu âm, phát ở mức độ đàm
thoại. Nhạc sống hoặc hoạt động giải trí là không được phép. Các hoạt động yêu cầu khách
phải tiếp xúc gần đều bị cấm.

• Trong nhà & Ngoài trời | Các cơ sở được yêu cầu thực hiện một hệ thống đặt phòng. Việc đặt
chỗ có thể được thực hiện trực tuyến, qua điện thoại, hoặc tại chỗ — hoặc kết hợp cả ba.
Thông tin liên lạc cho ít nhất một (1) người từ mỗi nhóm nên được thu thập để hỗ trợ DC
Health tìm kiếm người tiếp xúc khi cần thiết.



Câu hỏi (H). Tôi có phải đăng ký để tái mở cửa trong nhà không? ?
Trả lời (Đ). Không. Các cơ sở không bắt buộc phải đăng ký với Quận để mở lại không gian trong nhà hiện có hoặc quán cà phê vỉa hè 
hoặc vườn mùa hè được cấp phép. Các cơ sở muốn thêm mới hoặc mở rộng không gian ăn uống ngoài trời trong không gian công 
cộng hoặc riêng tư phải đăng ký với Quận tại coronavirus.dc.gov/phaseone. Các đơn đăng ký sử dụng không gian công cộng phải 
được DDOT chấp thuận.  

H. Việc tái mở cửa cơ sở của tôi trong Giai đoạn Hai là tùy chọn?
Đ. Đúng. Việc tái mở cửa là toàn quyền quyết định của từng cơ sở được cấp phép. Ngoài ra, theo luật hiện hành, một cơ sở được cấp
phép nếu ngừng hoạt động hoặc đóng cửa cơ sở của họ trong 21 ngày trở lên được yêu cầu đặt giấy phép ABC của họ ở nơi đảm bảo
an toàn. Hội đồng ABC đã trì hoãn việc thu phí trong khoảng thời gian 21 ngày cho đến khi tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng
đồng kết thúc.

H. Giới hạn số người trong nhà ở mức 50% có bao gồm nhân viên hoặc không gian ngoài trời không?
Đ. Không.

H. Khoảng thời gian được phép phục vụ các hoạt động ăn uống trong nhà là khi nào?
Đ. Quý vị có thể cung cấp dịch vụ ăn uống trong nhà hạn chế trong khoảng thời gian từ 8:00 a.m. đến nửa đêm hàng ngày. Cụ thể
hơn, khách hàng không thể ăn uống trong nhà trước 8:00 a.m. và họ cũng không thể ở lại sau nửa đêm ngay cả khi họ chưa ăn xong.
Nhân viên được khuyến khích thông báo cho khách hàng về thời gian đóng cửa bắt buộc trước khi họ vào ngồi.

H. Khoảng thời gian được phép đối với hoạt động tới mua mang đi và giao hàng tận nhà là khi nào?
Đ. Rượu có thể được bán để mua mang đi và giao hàng tận nơi với ít nhất một (1) mặt hàng thực phẩm được chuẩn bị sẵn trong
khoảng thời gian từ 7:00 a.m. tới 12:00 a.m. hàng ngày. Yêu cầu đăng ký trước với ABRA. Trừ khi bị cấm theo Lệnh của Hội đồng
hoặc Thỏa thuận Giải quyết, cơ sở được cấp phép có thể tham gia bán hàng thực phẩm để mua mang đi và giao thực phẩm tại lề
đường trong giờ hoạt động được liệt kê trong giấy phép của họ. Trong phạm vi có thể, các khách hàng được khuyến nghị đợi ở ngoài
trời cách nhau tối thiểu sáu (6) feet trong khi chờ nhận đơn hàng thực phẩm mua mang đi từ cơ sở .

H. Tôi vẫn có thể vận hành chỗ ngồi ngoài trời mới hoặc mở rộng của mình chứ?
Đ. Có, không gian ngoài trời mới hoặc mở rộng đã được đăng ký với Quận có thể được sử dụng cho đến ngày 25 Tháng Mười năm
2020.

H. Khách hàng có thể ngồi ở quầy bar trong nhà hay ngoài trời không?
Đ. Có, với điều kiện các nhóm được sắp xếp chỗ ngồi cách nhau tối thiểu sáu (6) feet. Nhân viên pha chế không được bố trí làm việc
hoặc chuẩn bị các đơn đồ ăn, đồ uống tại các quầy bar mà khách có thể ngồi.

H. Tôi có thể sắp xếp cho khách ngồi ở các bàn chung không? ?
Đ. Đúng. Các nhóm phải ngồi cách ít nhất sáu (6) feet so với các nhóm khác và sáu (6) feet phải được đánh dấu rõ ràng bằng băn
dính hoặc vật dụng dính khác để tránh giả mạo.

H. Những mặt hàng nào đủ điều kiện là mặt hàng thực phẩm được chế biến sẵn?
Đ. Thực phẩm chế biến sẵn được coi là thực phẩm đã được kết hợp như bánh sandwich, salad, sinh tố, v.v. Các mặt hàng đóng gói
sẵn như khoai tây chip và bánh cookie có thể được đặt hàng ngoài thực phẩm chế biến sẵn nhưng không đáp ứng được yêu cầu về
thực phẩm chế biến sẵn.

H. Một bảng phấn, bảng quảng cáo đứng, hoặc thực đơn kỹ thuật số có thể được sử dụng để đáp ứng nhu cầu về thực đơn
không?
Đ. Đúng.

H. Nhạc sống hoặc hoạt động giải trí có được phép trong nhà hoặc ngoài trời không? .
Đ. Không. Chỉ cho phép nhạc nền và thu âm sẵn được phát ở mức độ đàm thoại mà không thể nghe được trong khu dân cư.

H. Tôi có thể phục vụ khách đồ uống có cồn trong khi họ chờ vào chỗ ngồi không? ?
Đ. Không. Tất cả khách phải ngồi ở bàn hoặc quầy bar khi nhận hoặc được phục vụ đồ ăn hoặc đồ uống.

H. Tôi có được phép phục vụ một khách hàng mà giấy phép do DC cấp của họ đã hết hạn trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe
cộng đồng không?
Đ. Cơ Quan Quản Lý Các Phương Tiện Cơ Giới DC đã gia hạn ngày hết hạn cho tất cả các tài liệu hết hạn vào ngày 1 Tháng Ba trong
suốt thời gian khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, bao gồm giấy phép lái xe và thẻ căn cước với người không lái xe.

GIAI ĐOẠN HAI |
NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP LIÊN QUAN
TỚI ABC 
Câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp được nêu chi tiết dưới đây và được cập nhật thường xuyên tại abra.dc.gov. 




