
Thành Phố Bellevue tái ban bố 
lệnh giới nghiêm 
 
CẬP NHẬT: Thị Trưởng Lynne Robinson Thành Phố Bellevue đã sửa đổi lệnh khẩn cấp 
dân sự được ban hành sớm hơn về việc cấm sở hữu vũ khí trong một số khu vực nhất 
định ở Bellevue có ý định gây tổn hại. 

Lệnh mới được triển khai ở khu vực mà lệnh cấm vũ khí hiện có xa hơn khu vực giới 
nghiêm hiện thời để bao gồm các khu được chia sử dụng văn phòng và thương mại 
khác của thành phố (bản đồ). Lệnh này cũng nêu rõ vũ khí và hoạt động được bao gồm 
trong lệnh cấm. 

Lệnh này sẽ có hiệu lực trước khi tuyên bố khẩn cấp dân sự của thành phố, ban hành 
vào ngày 31 Tháng Năm, được chấm dứt, trừ khi được chấm dứt sớm hơn. 

Thị Trưởng Robinson đã ký một lệnh ban hành giới nghiêm khẩn cấp ở Bellevue từ 5 
p.m. ngày 01 Tháng Sáu đến 5 a.m. ngày 02 Tháng Sáu trong khu thương mại Bellevue 
bởi vì khả năng gây rối trật tự nơi công cộng có thể tiếp tục xảy ra.  

Lệnh giới nghiêm nêu rõ không người nào – ngoại trừ nhân viên chấp pháp và nhân 
viên phản ứng khẩn cấp khác, viên chức chính phủ và giới truyền thông đại chúng được 
cho phép – đưa ra và hoặc giữ nguyên quyền thông hành công cộng, bãi đậu xe công 
cộng hoặc bất kỳ nơi công cộng nào khác được ước tính giới hạn về phía tây dọc theo 
100th Avenue Northeast, về phía nam dọc theo Main Street/Southeast First Street, về 
phía đông dọc theo 120th Avenue Northeast/Northeast First Street và về phía bắc dọc 
theo Northeast 12th Street (bản đồ.)  

Lệnh giới nghiêm chung sẽ không áp dụng cho các cá nhân trực tiếp đi lại nơi làm việc, 
đang sống vô gia cư, chạy trốn tình huống nguy hiểm, hoặc tìm kiếm các dịch vụ y tế 
cần thiết cho bản thân cá nhân hoặc gia đình/thành viên gia đình của cá nhân. 

Thành phố đã ban bố lệnh khẩn cấp dân sự vào ngày hôm qua sau khi xảy ra bạo loạn 
ở khu thương mại được chuyển tiếp đến những kẻ phá hoại và cướp bóc gây tổn hại và 
trộm cắp tài sản khắp khu vực. Thị trưởng cũng đã ban hành một lệnh khẩn cấp dân sự 
về việc cấm vũ khí trong khu vực giới nghiêm.  

Thành phố khuyến nghị các doanh nghiệp thực hiện biện pháp đề phòng hợp lý để 
đóng cửa hoạt động và bảo vệ cửa sổ và lối vào. Lực lượng Cảnh Sát và Vệ Binh Quốc 
Gia Thành Phố Bellevue được triển khai và sẵn sàng ứng phó bạo động, cùng với các cơ 
quan khác đang trực chiến nhằm hỗ trợ khi có thể. 
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