
Lệnh giới nghiêm được ban hành 
cho đến sáng Thứ Bảy 
 

Các hiệp hội doanh nghiệp khuyến nghị di dời hàng hóa 
Thị trưởng Lynne Robinson một lần nữa đã ký một lệnh dân sự khẩn cấp thiết lập một 
lệnh giới nghiêm cho trung tâm thành phố Bellevue do mối đe dọa tiếp tục của các cuộc 
bạo động công cộng và sự cướp bóc/phá hoại trong khu vực. Lệnh giới nghiêm mới sẽ 
có hiệu lực từ 7 giờ tối, Thứ Tư, ngày 3 tháng Sáu, đến 5 giờ sáng, Thứ Năm, ngày 4 
tháng Sáu, và sau đó mỗi ngày còn lại từ 5 giờ chiều đến 5 giờ sáng cho đến sáng Thứ 
Bảy, ngày 6 tháng Sáu. Thành phố sẽ đánh giá các biện pháp tiếp theo vào Thứ Bảy. 

Hiệp hội Trung tâm Thành phố Bellevue và Phòng Thương mại đang khuyến nghị các 
doanh nghiệp di dời hàng hóa khi có thể và đóng chặt các cửa sổ và cửa ra vào để 
ngăn chặn sự xâm nhập, cướp bóc và thiệt hại tài sản trong suốt thời gian của lệnh giới 
nghiêm này. 

 Lệnh giới nghiêm quy định rằng không có ai - ngoại trừ cơ quan thực thi pháp luật và 
các nhân viên ứng phó khẩn cấp khác, các quan chức chính phủ và phương tiện truyền 
thông được ủy quyền - được phép vào hoặc ở lại nơi công cộng, công viên công cộng 
hoặc bất kỳ địa điểm công cộng nào khác trong khoảng phạm vi ở phía tây đường 
100th Avenue Northeast, ở phía nam đường Main Street/Southeast First Street, ở phía 
đông đường 120th Avenue Northeast/Northeast First Street và ở phía bắc đường 
Northeast 12th Street (bản đồ).  

Lệnh giới nghiêm chung sẽ không áp dụng cho các cá nhân đi lại trực tiếp đến và về từ 
chỗ làm, đang bị vô gia cư, các trường hợp chạy thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm hoặc 
tìm kiếm các dịch vụ y tế cần thiết cho bản thân hoặc một thành viên gia đình/hộ gia 
đình. 

Thị trưởng đã tuyên bố một trường hợp dân sự khẩn cấp ở Bellevue vào Chủ Nhật, 
ngày 31 tháng Năm. Một lệnh dân sự khẩn cấp cũng đã có hiệu lực kể từ Thứ Hai, 
trong đó quy định cấm sở hữu vũ khí, ngoại trừ súng cầm tay, với mục đích gây tổn hại 
cho trung tâm thành phố và trong các khu vực thương mại khác ở Bellevue (bản 
đồ). Lệnh này hạn chế việc xả súng trong các khu vực này, phù hợp với quyền hiến 
pháp để bảo vệ chính mình hoặc người khác. 

Xuất bản vào ngày 03/06/2020 
 

https://bellevuewa.gov/sites/default/files/media/pdf_document/2020/Curfew-Order-6-3-2020.pdf
https://bellevuewa.gov/media/121936
https://bellevuewa.gov/sites/default/files/media/pdf_document/2020/Second%20Prohibited%20Items%20Order%20%206-1-2020.pdf
https://bellevuewa.gov/sites/default/files/media/pdf_document/2020/No-Weapons-Map.pdf
https://bellevuewa.gov/sites/default/files/media/pdf_document/2020/No-Weapons-Map.pdf
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