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Các bạn thân mến,  

Là Quận Trưởng của bạn, mục tiêu của tôi là bảo vệ an toàn cho một triệu cư dân 
trong Quận và đôi khi điều đó đồng nghĩa với việc phải đưa ra các quyết định khó 
khăn. Trong khi Thống Đốc đã công bố sẽ hủy bỏ lệnh ở trong nhà của tiểu bang và 
chuyển sang giai đoạn một của việc phục hồi, tại Quận Montgomery chúng ta chưa 
sẵn sàng để cho việc đó. Vì vậy tôi ban hành Sắc Lệnh gia hạn luật ở trong nhà tại 
Quận.  

Trong khi đã có tiến triển, chúng ta vẫn chưa đạt được những tiêu chuẩn cần thiết để 
có thể mở cửa lại một cách an toàn. Không chỉ quận chúng ta ở trong tình huống này. 
Quận Prince George’s cũng phải duy trì lệnh ở trong nhà và các quận khác ở 
Maryland có chung quan ngại với chúng ta về việc mở cửa sớm. Chúng tôi đang làm 
việc với các quận hiện có các chính sách tương tự về các việc làm thích hợp. Tôi ghi 
nhận lệnh của Thống Đốc vẫn giữ nguyên nhiều quy định hạn chế, bao gồm việc các 
tiệm ăn chỉ được phép giao đồ ăn và cho khách tới lấy đồ ăn bên lề đường và tiếp tục 
đóng cửa nhiều nơi như rạp hát, tất cả các lối vào bên trong của các khu thương xá và trung tâm thể dục. 

Trong buổi họp báo vào thứ Tư, Thống Đốc thừa nhận rằng khoảng 70% số trường hợp mắc bệnh chỉ nằm trong bốn 
quận của tiểu bang. Quận Montgomery có số ca mắc bệnh cao thứ hai trong tiểu bang sau Quận Prince George’s 
County, và có số ca tử vong cao nhất gần 400 người. Khu vực chúng ta có mật độ dân số đông, không giống như 
các vùng khác của tiểu bang như miền Tây Maryland, và tiếp giáp Washington, DC và miền Bắc Virginia, hiện cũng 
đang áp dụng các quy định hạn chế. Với sự tư vấn của nhân viên y tế cộng đồng và các viên chức y tế cộng đồng 
khác, chúng tôi đã viết ra các hướng dẫn cụ thể phù hợp cho cộng đồng chúng ta, nhằm giúp xác định thời điểm an 
toàn để mở cửa. Chúng ta cần thấy: 

Mức độ giảm các ca bịnh mới duy trì trong 14 ngày liên tục ở một môi trường được tăng cường thử nghiệm 

Mức độ giảm của tỷ lệ nhập viện có liên quan đến COVID-19 được duy trì 

Mức độ giảm của tỷ lệ phần trăm số giường bịnh được sử dụng ở Phòng Chăm Sóc Đặc Biệt (ICU) liên quan đến 
COVID-19 được duy trì 

Mức độ giảm của số tử vong mỗi ngày liên quan đến COVID-19 được duy trì 

Mức độ giảm của số bịnh nhân đến các phòng cấp cứu trong Quận liên quan đến COVID-19 được duy trì 

 

Chúng ta đang đi đúng hướng.  Chúng ta tăng cường xét nghiệm, truy quá trình tiếp xúc, tăng công suất hoạt động 
của bệnh viện và trang thiết bị.  Các nỗ lực này giúp cộng đồng chúng ta an toàn hơn, tuy nhiên chúng ta phải bảo 
đảm là các biện pháp đó được thực thi đúng quy định.  

Như một lời nhắc nhở, khi bạn đi ra ngoài, xin tiếp tục duy trì khoảng cách với những người khác và mang tấm che 
mặt. Và bạn có thể đi dạo - tôi khuyến khích bạn tận hưởng không khí trong lành và tập thể dục nếu có thể.  

Tôi biết điều này không dễ dàng cho tất cả chúng ta.  Các doanh nghiệp rất nóng lòng mở cửa trở lại, và chúng ta 
muốn quay trở lại các sinh hoạt thường lệ, nhưng chúng ta có nguy cơ đánh mất thành quả đạt được nếu dừng lại 
lúc này. Chúng ta không thể đi dật lùi.  Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin cho các bạn trong khi làm việc hướng đến 
việc mở cửa trở lại Quận chúng ta một cách an toàn. Cùng nhau chúng ta sẽ vượt qua được khó khăn này.  

  

 

Marc Elrich, Quận Trưởng 
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