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Cập nhật: 
27/10/22 

• Được sửa đổi để phù hợp với Lệnh của Viên Chức Y Tế LAC DPH đã cập nhật về việc 
đeo khẩu trang ở không gian trong nhà. Đối với hầu hết các cá nhân trong cơ sở chăm 
sóc và giáo dục mầm non (ECE), việc đeo khẩu trang có thể dựa theo lựa chọn cá nhân. 
Các trường hợp ngoại lệ là những cá nhân quay trở lại trước khi hoàn thành 10 ngày 
cách ly sau khi có chuẩn đoán xác nhận mắc COVID-19, và những cá nhân tiếp xúc gần 
với một trường hợp COVID-19 đã được xác nhận trong vòng 10 ngày. Những người này 
tiếp tục được yêu cầu đeo khẩu trang trong nhà khi ở gần những người khác. Ngoài ra, 
những người dễ bị bệnh COVID-19 tiến triển nghiêm trọng được đặc biệt khuyến nghị 
đeo khẩu trang có tính bảo vệ cao ở những nơi đông người, trong nhà nơi có hệ thống 
thông gió kém. 

• Không yêu cầu báo cáo từng trường hợp COVID-19 trong cơ sở ECE nữa. Về sau, bất kỳ 
nhóm nào gồm 3 ca nhiễm có liên quan trở lên trong khoảng thời gian 14 ngày phải 
được báo cáo cho Y Tế Công Cộng ngay lập tức và không muộn hơn 1 ngày làm việc.   

 
 

Chào mừng 
Một chiến lược tiếp cận bao gồm nhiều tầng lớp, sử dụng nhiều biện pháp phòng ngừa là cách tốt nhất để làm chậm 
tốc độ lây lan COVID-19. Chiến lược này gồm chích ngừa cập nhật vắc-xin COVID-19, mở cửa sổ ở nhà hoặc trung tâm 
của quý vị để  cải thiện sự lưu thông không khí sạch, và đảm bảo rằng bất kỳ ai có triệu chứng của COVID-19 đều ở  lại 
nhà.   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sau đây là tóm tắt các yêu cầu và phương pháp thực hành tốt nhất dành cho các nhà cung cấp dịch vụ 
chăm sóc và giáo dục mầm non (ECE) để giảm nguy cơ lây lan COVID-19 trong các cơ sở ECE. Ngoài thông 
tin này, vui lòng ghi nhớ: 
• Các nhà cung cấp ECE phải tuân thủ các Tiêu Chuẩn Khẩn Cấp Tạm Thời về Phòng Ngừa COVID-19 hiện 

Hướng Dẫn Thực Hiện Các Yêu Cầu Đối Với Nhà 
Cung Cấp Dịch Vụ Giáo Dục Mầm Non và Các Biện 
Pháp Thực Hành Tối Ưu 

 
Các yếu tố làm tăng nguy cơ lây lan COVID-19: 

• Không gian kín có sự thông gió kém – nơi các hạt chứa vi rút COVID-19 
có thể tích tụ 

• Những nơi đông đúc có nhiều người ở gần nhau 

• Các tình huống khi mọi người thở mạnh và phát tán nhiều dịch hô hấp – 
chẳng hạn như khi đang tập thể dục, la hét hoặc ca hát. 

• Ở trong bất kỳ tình huống nào kể trên trong một thời gian dài. 
 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html


Hướng Dẫn dành cho Nhà Cung Cấp ECE 

Los Angeles County Department of Public Health 
www.publichealth.lacounty.gov 
10/27/22 Guidance Early Care and Education (Vietnamese) 

- 2 - 

 

 

 

hành của Cal/OSHA (Cal/OSHA ETS) và Lệnh của Viên Chức Y Tế Quận LA. Cần tuân theo những yêu cầu 
nghiêm ngặt hơn trong trường hợp các lệnh của Y Tế Công Cộng Quận LA và Cal/OSHA ETS không giống nhau. 

• Các nhà cung cấp ECE cần xem xét và tuân thủ hướng dẫn chung dành cho doanh nghiệp. Các phương 
pháp thực hành tốt nhất cho ECE được mô tả tại đây nhằm bổ sung cho hướng dẫn chung này. 

• Nhà cung cấp ECE phải tuân thủ các yêu cầu trong Hướng Dẫn Kế Hoạch Quản Lý Phơi Nhiễm dành cho 
Cơ Sở Giáo Dục và Chăm Sóc Mầm Non.  

Tuân thủ các quy định đeo khẩu trang cho nhân viên, trẻ em và khách đến thăm 
Phải đeo khẩu trang ở không gian trong nhà trong một số trường hợp và tình huống, kể cả khi đã phơi nhiễm 
với COVID-19. Để biết thêm chi tiết về việc đeo khẩu trang và các yêu cầu khác đối với cá nhân mắc COVID-19 và 
những người tiếp xúc gần, hãy xem Hướng Dẫn Kế Hoạch Quản Lý Phơi Nhiễm COVID-19 tại Cơ Sở Giáo Dục và 
Chăm Sóc Mầm Non và Hành Động của ECE cho Sơ Đồ Quy Trình Cách Ly và Tiếp Xúc Gần. 
Lệnh hiện tại của Viên Chức Y tế Quận Los Angeles - Cùng Nhau Ứng Phó tại Nơi Làm Việc và trong Cộng Đồng 
quy định rằng trong hầu hết các cơ sở kinh doanh và công cộng, các cá nhân có thể đeo khẩu trang tuỳ theo 
lựa chọn cá nhân. Quy định này áp dụng cho trẻ em từ 24 tháng tuổi trở lên, người lao động, nhân viên, tình 
nguyện viên, cha mẹ và khách đến thăm. Lệnh của Viên Chức Y Tế cũng quy định rằng không được ngăn cản 
bất kỳ ai đeo khẩu trang trong cơ sở kinh doanh hoặc nơi công cộng. Đối với những người lựa chọn đeo khẩu 
trang trong nhà, khi ở gần người khác, có hướng dẫn về cách chọn và đeo khẩu trang có tính bảo vệ cao để 
bảo vệ tốt nhất cho bản thân và những người xung quanh trên trang web của LAC DPH về Khẩu Trang. Một số 
trường hợp ngoại lệ đối với chính sách về đeo khẩu trang được áp dụng, như lưu ý bên dưới. Các nhà cung 
cấp, chương trình và cơ sở ECE riêng lẻ có thể chọn áp dụng những chính sách nghiêm ngặt hơn so với 
những chính sách được mô tả trong lệnh của viên chức y tế hiện tại:  

• Khách đến thăm: Tất cả những khách đến thăm, bao gồm cả cha mẹ và người chăm sóc, bất kể tình 
trạng chích ngừa, có thể mang theo và đeo khẩu trang ở những không gian trong nhà trong cơ sở. Cân 
nhắc chuẩn bị sẵn khẩu trang cho những người muốn đeo khẩu trang nhưng không mang theo khẩu 
trang.  Xem trang khẩu trang của DPH Quận LA để biết thêm thông tin. 

• Trẻ em: Tất cả trẻ em từ 24 tháng tuổi trở lên có thể mang theo và đeo khẩu trang khi trẻ ở không gian 
trong nhà tại cơ sở. Cơ sở ECE không bắt buộc phải cung cấp khẩu trang cho trẻ đã ghi danh. Nên tháo 
khẩu trang trong giờ ngủ trưa hoặc khi trẻ đang ăn uống. Để biết thêm thông tin, hãy xem 
ph.lacounty.gov/masks và Mẹo Đeo Khẩu Trang cho Trẻ Em.  

o Chính Sách Miễn Đeo Khẩu Trang: Vào những thời điểm khi Lệnh của Viên Chức Y tế yêu cầu 
phải đeo khẩu trang tại các môi trường công cộng trong nhà (bao gồm ECE), ví dụ như khi có 
người đã phơi nhiễm với người bệnh COVID-19 và được yêu cầu đeo khẩu trang trong 10 ngày 
sau khi phơi nhiễm, cá nhân có thể được miễn đeo khẩu trang vì những lý do sau:  
 Trẻ dưới 24 tháng tuổi. Tất cả trẻ dưới 24 tháng tuổi không bao giờ được đeo khẩu 

trang do nguy cơ ngạt thở.  
 Người bị điếc hoặc lãng tai hoặc khi giao tiếp với người điếc hoặc lãng tai, cần phải nhìn 

thấy miệng để giao tiếp tốt.  
 Người có vấn đề về sức khỏe tâm thần, vấn đề sức khoẻ hoặc bệnh lý khác, người được 

chuyên gia chăm sóc sức khoẻ xác định rằng việc đeo khẩu trang là không an toàn đối 
với họ. Họ phải có thư từ chuyên gia chăm sóc sức khoẻ được tiểu bang cấp phép, 
chứng nhận rằng  người có bệnh lý khiến họ không thể đeo khẩu trang một cách an 
toàn. Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe được cấp phép sau đây có thể cung cấp thư 
miễn trừ:  
 Bác sĩ y khoa (MD hoặc DO), Y tá điều trị (NP), hoặc trợ lý bác sĩ (PA) hành nghề 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_SaferReturnWorkCommunity.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/BestPractices/
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/ECEIsolationQuarantineFlowChart.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_SaferReturnWorkCommunity.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/masking%20for%20kids/masking-for-kids.pdf
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dưới quyền của bác sĩ được cấp phép;  
 Những chuyên gia y tế về sức khỏe tâm thần và hành vi được cấp phép. Những 

chuyên gia này bao gồm nhân viên công tác xã hội lâm sàng (LCSW), chuyên gia tâm lý 
học lâm sàng (Psy.D., Ph.D) chuyên gia tư vấn lâm sàng chuyên nghiệp (LPCC), hoặc 
chuyên gia trị liệu hôn nhân và gia đình (LMFT).  

Khi việc đeo khẩu trang được yêu cầu dựa trên lệnh hiện tại của viên chức y tế, người được miễn đeo khẩu 
trang phải đeo tấm che mặt có rèm che ở bên dưới, nếu như tình trạng sức khoẻ cho phép. Các chương 
trình có thể chọn đưa ra những biện pháp bảo vệ thay thế để giúp những người này thích ứng. Các ví dụ 
bao gồm:  

− Kiểm tra sàng lọc thường xuyên (hàng tuần) đối với trẻ và nhân viên không đeo khẩu trang;  

− Các biện pháp để cải thiện thông gió trong không gian trong nhà có trẻ em và nhân viên không đeo 
khẩu trang, và  

− Cung cấp khẩu trang phòng độc có mức độ bảo vệ cao (ví dụ: N95, KN95, KF94) cho những người và 
nhân viên ở trong cùng không gian trong nhà với người không đeo khẩu trang.  

 Miễn khẩu trang cho những người tiếp xúc gần: Bất kể có hay không chính sách đeo khẩu trang toàn 
bộ ở không gian trong nhà, Lệnh Kiểm Dịch Chung của Quận LA hiện yêu cầu những người tiếp xúc gần 
với ca bệnh mà không có triệu chứng phải đeo khẩu trang có khả năng bảo vệ cao trong 10 ngày sau lần 
phơi nhiễm cuối cùng khi ở gần người khác khi ở không gian trong nhà. Những người tiếp xúc gần này 
cũng phải thực hiện xét nghiệm tối thiểu một lần trong thời gian từ sau 3 đến sau 5 ngày sau khi phơi 
nhiễm nếu muốn tránh kiểm dịch tại nhà. Người tiếp xúc gần là trẻ em từ 24 tháng tuổi trở lên được 
miễn đeo khẩu trang hợp lệ và muốn tiếp tục tham gia chương trình ngay sau khi tiếp xúc phải: 

• Không có triệu chứng,  
• Theo dõi các triệu chứng trong 10 ngày sau lần phơi nhiễm cuối cùng và  
• Xét nghiệm âm tính với COVID-19 ít nhất một lần vào thời gian 3-5 ngày sau khi phơi nhiễm 

VÀ một lần vào 6-9 ngày sau khi phơi nhiễm.  
Trẻ từ 24 tháng tuổi trở lên không đáp ứng được những yêu cầu này và không thể đeo khẩu 
trang sau khi phơi nhiễm sẽ phải ở nhà trong mười ngày sau lần phơi nhiễm cuối cùng. 

• Những nhà điều tra bùng phát dịch bệnh của DPH Quận LA có thể triển khai các chiến lược tạm 
thời khác với những quy định này nếu có đợt bùng phát dịch bệnh xảy ra tại cơ sở. Trẻ em, nhân 
viên và quản trị viên thuộc các chương trình ECE phải tuân theo hướng dẫn của họ. Ví dụ: trẻ em 
không thể đeo khẩu trang có thể được hướng dẫn ở nhà trong thời gian bùng phát dịch bệnh. 
Điều này vì sự an toàn của tất cả những người có mặt hoặc làm việc tại cơ sở.  

 Đối với những nhân viên không thể đeo khẩu trang, hãy tham khảo Cal/OSHA ETS để biết các yêu 
cầu để trở lại làm việc sau khi phơi nhiễm với người mắc COVID-19.  

 Vui lòng tham khảo Hướng Dẫn Kế Hoạch Quản Lý Phơi Nhiễm COVID-19 tại Cơ Sở Giáo Dục và 
Chăm Sóc Mầm Non để biết thêm thông tin về chính sách đeo khẩu trang sau khi phơi nhiễm. 

o Nhân viên: Yêu cầu cung cấp khẩu trang phòng độc và khẩu trang cho nhân viên ECE*: Tất cả nhân 
viên ECE làm việc ở không gian trong nhà hoặc trên phương tiện vận chuyển cùng người khác phải 
được cung cấp khẩu trang phẫu thuật (còn gọi là khẩu trang y tế) miễn phí và khẩu trang phòng độc có 
mức độ bảo vệ cao hơn (ví dụ khẩu trang phòng độc KN95, KF94, hoặc N95) để tự nguyện sử dụng. Lưu 
ý rằng Cal/OSHA cũng yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp khẩu trang phòng độc khi có yêu cầu  
để tự nguyện sử dụng cho bất kỳ nhân viên nào, bất kể tình trạng chủng ngừa, người đang làm việc 
trong nhà hoặc trên xe với nhiều người, cùng với hướng dẫn về cách đảm bảo khẩu trang vừa vặn. Xem 
quy định đeo khẩu trang cho nhân viên để biết thêm chi tiết.  

http://www.publichealth.lacounty.gov/
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
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o Chủ lao động đảm bảo rằng không ai bị ngăn cản việc đeo khẩu trang như là điều kiện để tham gia một 
hoạt động hoặc đi vào một cơ sở ECE trừ khi việc đeo khẩu trang sẽ gây nguy hiểm. 

o Cũng cân nhắc việc cung cấp găng tay cho những nhiệm vụ như phục vụ đồ ăn, thay tã, xử lý 
rác hoặc khi sử dụng hoá chất làm sạch và khử trùng. 

 
* Một số nhà thầu độc lập được coi là nhân viên theo Bộ Luật Lao Động Tiểu Bang. Để biết thêm thông tin, 

vui lòng xem trang web Nhà thầu độc lập so với nhân viên của Sở Quan Hệ Công Nghiệp California 
(California Department of Industrial Relations). 

 

Sàng lọc và ứng phó với các ca nhiễm bệnh 
• Cal-OSHA yêu cầu cơ sở ECE phải có quy trình sàng lọc nhân viên có triệu chứng COVID-19. 

o Các phương án bao gồm: để nhân viên tự đánh giá triệu chứng của bản thân trước khi vào làm 
việc, sử dụng biển chỉ dẫn ở cổng vào nơi làm việc hoặc hoàn thành quy trình sàng lọc tại chỗ 
hàng ngày. Không bắt buộc nhưng được phép đo nhiệt độ. Xem Sàng Lọc tại Cổng.  

o Nhân viên có triệu chứng COVID-19, xét nghiệm dương tính hoặc đã phơi nhiễm phải tuân 
thủ hướng dẫn trở lại làm việc của Cal/OSHA ETS . 

o Quy trình sàng lọc tương tự được khuyến nghị nhưng hiện không bắt buộc cho trẻ em và khách 
đến thăm trước khi vào cơ sở ECE. Các phương án sàng lọc tương tự những biện pháp được 
khuyến nghị dành cho nhân viên có thể được sử dụng  

• Dán biển chỉ dẫn để nhắc mọi người KHÔNG vào khi bị sốt hoặc có những triệu chứng khác của COVID-
19 và/hoặc xét nghiệm dương tính với COVID-19. 

• Yêu cầu ra ngoài đối với bất kỳ người nào, hoặc cách ly bất kỳ trẻ em hoặc nhân viên nào có biểu hiện 
các triệu chứng của bệnh truyền nhiễm cho đến khi họ có thể được đưa về nhà như theo yêu cầu của 
Ban Cấp Phép Dịch Vụ Chăm Sóc Cộng Đồng (Community Care Licensing Division, CCLD) CDSS và căn cứ 
theo Tiêu đề 22 trong phần CCR 101216(h), 101226.1(a)(1) và 102417(e). 

o Đảm bảo trẻ em khi cách ly tiếp tục được giám sát đầy đủ và sức khoẻ của trẻ luôn được theo dõi 
suốt cả ngày theo yêu cầu cấp phép. 

o Tuân thủ hướng dẫn y tế công cộng dành cho người có tiếp xúc gần 
(ph.lacounty.gov/covidcontacts) hoặc cách ly (ph.lacounty.gov/covidisolation) nếu một người 
sống trong gia cư chăm sóc trẻ em có biểu hiện các triệu chứng COVID-19.  

• Nhà cung cấp ECE phải thông báo cho quan chức DPH Quận Los Angeles và nhân viên CCLD về tất cả 
chùm có 3 ca bệnh có liên quan trở lên trong vòng 14 ngày ngay lập tức, hoặc không muộn hơn 1 ngày 
làm việc.  Tuân thủ Hướng Dẫn Kế Hoạch Quản Lý Phơi Nhiễm COVID-19 tại Cơ Sở Giáo Dục và Chăm 
Sóc Mầm Non. 

o Các chùm có ba ca bệnh trở lên xảy ra trong khoảng thời gian 14 ngày cần được báo cáo ngay 
cho DPH và Ban Cấp Phép Dịch vụ Chăm Sóc Cộng Đồng (CCLD) CDSS qua Văn Phòng Khu Vực 
địa phương theo yêu cầu, căn cứ theo Đề mục 22, phần CCR 101212(d). 

o Khi có sự xác nhận từ DPH của Quận LA, gia cư chăm sóc trẻ phải báo cáo về một đợt bùng 
phát bệnh truyền nhiễm với CCLD qua Văn Phòng Khu Vực tại địa phương theo Đề mục 22, 
phần CCR 102416.2(c)(3). 

• Tham khảo Bộ tài liệu COVID-19 dành cho ECE (ph.lacounty.gov/EducationToolkitECE) để biết thêm 
thông tin về báo cáo và quản lý lây nhiễm và phơi nhiễm tại nơi làm việc. 

 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://www.dir.ca.gov/dlse/faq_independentcontractor.htm
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/BestPractices/#signage
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/covid19faqs.html#iso
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/BestPractices/#signage
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/4cccman.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/5cccman.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/fccman/fccman.docx?ver=2022-05-03-123527-540
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/4cccman.pdf
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/ICEA2F910D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/ICEA2F910D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/fccman/fccman.docx?ver=2022-05-03-123527-540
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/ECE/
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Cân nhắc duy trì giãn cách và nhóm ổn định 
Dù đã không còn có yêu cầu giãn cách ở các cơ sở ECE, việc giãn cách có thể giúp giảm sự lây lan COVID-19. 
Cân nhắc triển khai các biện pháp sau: 

• Duy trì các nhóm “thuần tập” được định hình rõ ràng. Môi trường ECE thường có một mô hình nhóm 
ổn định với cùng một nhóm nhân viên và trẻ em ở cùng nhau hàng ngày. Cố gắng duy trì sự phân tách 
rõ ràng giữa các nhóm suốt cả ngày.  

• Bố trí xen kẽ thời gian đưa và đón trẻ để giảm đám đông. Cân nhắc điều chỉnh việc đưa trẻ đến vào 
đầu và đón vào cuối ngày dễ dàng hơn cho cha mẹ và người giám hộ để bố trí xen kẽ số trẻ đến và rời 
đi tại cùng một thời điểm và ngăn ngừa việc tập trung đông tại lối vào. 

• Dùng phương tiện trực quan để nhắc trẻ giữ khoảng cách với người khác ví dụ như dán băng keo 
trên sàn nhà hoặc tranh ảnh. 

• Tăng độ an toàn trong các bữa ăn: 
o Duy trì một khu vực giải lao ngoài trời cho người lao động, nhân viên và tình nguyện viên. Đối 

với những người phải ăn ở trong nhà trong một phòng chung, đảm bảo khu vực đó được thông 
gió tốt. Khuyến khích giãn cách tối thiểu sáu feet (dài bằng khoảng 2 cánh tay) khi ăn/uống. 
Giãn cách có thể dễ hơn nhờ cách bố trí bàn ghế hợp lý.  Cân nhắc bố trí xen kẽ thời gian nghỉ 
giải lao sao cho có ít người lao động dùng bữa trưa hoặc phòng nghỉ cùng lúc hơn.  

o Với trẻ nhỏ, cân nhắc cho trẻ dùng bữa ngoài trời nếu không gian và thời tiết cho phép. Khi ăn 
trong nhà, đảm bảo khu vực ăn được thông gió tốt và khuyến khích giãn cách. Cân nhắc di 
chuyển bàn để phân tán vị trí ngồi của trẻ hoặc dùng băng keo và tranh ảnh để chỉ định vị trí 
trẻ có thể ngồi nhằm giữ đủ khoảng cách giữa các trẻ. 
 

Cải thiện thông gió 
o Đảm bảo hệ thống Sưởi Ấm, Thông Gió và Điều Hoà Không Khí (HVAC) của toà nhà luôn hoạt động tốt. 
o Cân nhắc lắp máy lọc không khí di động có hiệu năng cao, nâng cấp bộ lọc không khí của toà nhà để đạt 

hiệu suất cao nhất có thể và thưc hiện các điều chỉnh khác để tăng lượng không khí bên ngoài và tăng 
khả năng thông khí ở tất cả khu vực làm việc. 

o Cân nhắc cách đưa không khí trong lành vào cơ sở một cách an toàn. Nếu điều kiện làm việc và thời tiết 
cho phép, mở cửa và cửa sổ khi an toàn. Cân nhắc dùng quạt an toàn với trẻ em để tăng hiệu quả của 
việc mở cửa sổ; luôn để quạt cửa sổ ở vị trí thổi không khí ra ngoài chứ không phải vào trong. 

o Khi không thể mở cửa sổ, việc thực hiện các biện pháp kiểm soát lây nhiễm khác trở nên quan trọng 
hơn nữa trong việc giảm nguy cơ lây lan, ví dụ như đeo khẩu trang và giãn cách theo như khuyến nghị. 

o Nếu quý vị sử dụng phương tiện vận chuyển, chẳng hạn như xe buýt hoặc xe van (có khoang chở 
người), nên mở cửa sổ để tăng không khí lưu thông từ bên ngoài vào khi an toàn và điều kiện thời tiết 
cho phép. 

o Xem Hướng dẫn tạm thời cho Thông Gió, Lọc và Chất Lượng Không Khí tại Môi Trường Trong Nhà của 
CDPH và trang Chương Trình Chăm Sóc Trẻ Em và Thông Gió Ở Trường Học của Trung Tâm Kiểm Soát 
và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC). 

 

Vệ sinh và khử trùng 
Đào tạo và giám sát nhân viên để tuân thủ các phương pháp thực hành kiểm soát lây nhiễm cơ bản liên quan 
đến yêu cầu vệ sinh và khử trùng cùng các nguyên tắc quản lý nội vi  và vệ sinh được liệt kê dưới đây: 

• Tuân thủ yêu cầu vệ sinh và khử trùng được nêu trong Phần CCR 101216(e)(2), 102416(c) , 101238(a) 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/ventilation.html
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/4cccman.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/fccman/fccman.docx?ver=2022-05-03-123527-540
https://www.cdss.ca.gov/ord/entres/getinfo/pdf/ccc6.pdf
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và 102417(b). 
• Đồ giặt ủi, như quần áo và bộ trải giường, cần được giặt bằng nước nóng ở nhiệt độ thích hợp và phơi khô 

hoàn toàn. Khi xử lý đồ giặt bẩn của người bị bệnh, hãy đeo găng tay và khẩu trang. 
• Khi chọn sản phẩm vệ sinh, cân nhắc việc dùng những sản phẩm đã qua phê duyệt để sử dụng đối với 

COVID-19 trong danh sách “N” đã được EPA phê duyệt và làm theo hướng dẫn sử dụng sản phẩm. 
• Đạo Luật Trường Học Lành Mạnh yêu cầu bất kỳ người nào sử dụng chất khử trùng tại trung tâm chăm 

sóc trẻ em phải hoàn thành khoá đào tạo trực tuyến hàng năm đã được Ban Quản Lý Chất Bảo Vệ Thực 
Vật California (California Department of Pesticide Regulation) phê duyệt trên trang web Quản Lý Dịch 
Hại Tổng Hợp tại Cơ Sở Chăm Sóc Trẻ và Trường Học California (California School & Child Care 
Integrated Pest Management). Đạo luật này không áp dụng cho gia cư chăm sóc trẻ em. 

• Để biết thêm thông tin về vệ sinh và khử trùng, vui lòng xem hướng dẫn của CDC về Vệ Sinh và Khử 
Trùng Cơ Sở. 

 

Khuyến khích chích ngừa 
• Vắc-xin COVID-19 an toàn và hiệu quả. Đây là công cụ quan trọng để ngăn bùng phát dịch COVID-19 tại 

nơi làm việc và trong cộng đồng. Dù những người đã chích ngừa vẫn có thể nhiễm COVID-19 nhưng vắc- 
xin giúp giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh và tử vong. Vắc xin COVID-19 miễn phí và có sẵn rộng rãi ở 
Quận LA. Nhiều địa điểm không cần hẹn trước và quý vị sẽ không bị hỏi về tình trạng nhập cư của mình. 
Truy cập ph.lacounty.gov/howtogetvaccinated hoặc gọi Tổng Đài Hỗ trợ Chủng ngừa của DPH qua số 1-
833-540-0473 để biết thêm thông tin. 

• Cung cấp thời gian nghỉ có hưởng lương cho người lao động để họ đi chích ngừa các mũi chính và các 
mũi tăng cường. 

• Cân nhắc cung cấp một điểm chích ngừa tại nơi làm viêc của quý vị để tạo điều kiện thuận lợi hơn và dễ 
dàng hơn cho nhân viên và các gia đình đi chích ngừa. Cân nhắc cơ hội để khuyến khích nhân viên được 
chích ngừa như thêm thời gian nghỉ hưởng lương hoặc thưởng tiền. Cuối cùng, cân nhắc việc thiết lập 
chính sách yêu cầu nhân viên phải chích ngừa cập nhật vắc-xin COVID-19.  

 

Hỗ trợ việc rửa tay 
• Đặt chất khử trùng rửa tay tại lối vào và bên ngoài phòng vệ sinh chung với biển chỉ dẫn sử dụng. Đảm 

bảo chất khử trùng rửa tay nằm ngoài tầm với của trẻ em. Giám sát trẻ nhỏ khi trẻ dùng chất khử trùng 
rửa tay để tránh nuốt hoặc rơi vào mắt. 

• Khuyến khích trẻ em và nhân viên rửa tay thường xuyên. 

• Xem hướng dẫn của CDC về Khi nào cần rửa tay và  Rửa Tay đúng cách. 
 

Truyền bá thông tin 
• Các địa điểm ECE được khuyến khích dán các bảng chỉ dẫn lưu ý rằng khẩu trang hiệu quả trong việc 

ngăn ngừa lây truyền COVID-19 và các bệnh hô hấp khác, và việc sử dụng khẩu trang đúng cách với 
khách đến thăm, nhân viên và trẻ em trên 24 tháng tuổi chọn đeo khẩu trang. 

• Cập nhật sổ tay hướng dẫn phụ huynh của cơ sở và chia sẻ chính sách mới với phụ huynh. 

• Đăng chính sách an toàn COVID-19 lên trang web của quý vị. 
 

Đối phó với căng thẳng 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/fccman/fccman.docx?ver=2022-05-03-123527-540
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.cdpr.ca.gov/docs/pestmgt/pubs/hsa_factsheet.pdf
https://www.cdpr.ca.gov/docs/schoolipm/
https://www.cdpr.ca.gov/docs/schoolipm/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html?CDC_AA_refVal=https%3A//www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html?CDC_AA_refVal=https%3A//www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html?CDC_AA_refVal=https%3A//www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/educationtoolkit/ECEvaccination/
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/vaccine/FAQ-VaccineFullyVaxUpToDate.pdf
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
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Cơn đại dịch COVID-19 đã khiến nhiều người phải đối mặt với những thử thách có thể gây căng thẳng cho cả 
người lớn và trẻ nhỏ. Cảm thấy căng thẳng, bồn chồn, sầu khổ và lo lắng trong đại dịch COVID-19 là điều tự 
nhiên. Nếu quý vị, gia đình quý vị đang phục vụ hoặc ai đó quý vị biết đang gặp khó khăn trong việc đối phó với 
căng thẳng, trợ giúp luôn sẵn sàng 24/7 qua Đường Dây Trợ Giúp 1-800-854-7771 của Sở Sức Khoẻ Tâm Thần 
Quận Los Angeles (LA County Department of Mental Health). Có thể tiếp cận sự trợ giúp thông qua việc soạn 
tin nhắn “LA” gửi đến số 741741 hoặc đơn giản là gọi bác sĩ gia đình của người cần hỗ trợ. Trang web 
http://dmh.lacounty.gov/resources có các mẹo giúp quản lý căng thẳng và cải thiện sức khoẻ tinh thần. 

 
Dưới đây là một số nguồn lực/thông tin và khuyến nghị để giúp đối phó với căng thẳng: 

• Sách hướng dẫn của California về Giải Toả Căng Thẳng trong thời kỳ COVID-19 cung cấp các hướng dẫn 
về cách phát hiện căng thẳng ở trẻ nhỏ, đưa ra các phương tiện và chiến lược để giúp giảm căng thẳng 
cho trẻ nhỏ và người lớn. 

• Khuyến khích thói quen ăn uống lành mạnh, ngủ nghỉ, hoạt động thể chất lành mạnh và tự chăm sóc bản 
thân. 

• Thảo luận và chia sẻ cách thức giảm căng thẳng với đồng nghiệp và gia đình. 
• Khuyến khích nhân viên và trẻ nhỏ trò chuyện với những người mà họ tin tưởng về mối quan ngại và 

cảm xúc của bản thân. 

• Trao đổi thường xuyên và cởi mở với nhân viên, trẻ em và gia đình về dịch vụ hỗ trợ sức khoẻ tâm thần 
có sẵn trong cộng đồng, bao gồm cả tư vấn sức khoẻ tâm thần nếu được cung cấp cho chương trình. 

• Cân nhắc việc dán biển chỉ dẫn cho CalHOPE và Đường Dây Trợ Giúp Quốc Gia về Căng Thẳng: 1-800-
985-5990, hoặc soạn tin nhắn “TalkWithUs” gửi đến 66746. 

• Khuyến khích nhân viên gọi cho Đường Dây Nóng Quốc Gia về Phòng Chống Tự Tử qua số 1-800-273-
TALK (1-800-273-8255), 1- 888-628-9454 đối với tiếng Tây Ban Nha hoặc Đường Dây Nóng Trò Chuyện 
cho Người Gặp Khủng Hoảng nếu họ đang thấy cảm xúc bị quá tải, chẳng hạn như buồn bã, trầm cảm 
hay lo lắng; hoặc gọi 911 nếu họ cảm thấy như muốn làm hại bản thân  hoặc người khác. 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
http://dmh.lacounty.gov/resources
https://files.covid19.ca.gov/pdf/wp/california-surgeon-general_stress-busting-playbook_draft-v2clean_ada-04072020.pdf
https://www.calhopeconnect.org/
https://suicidepreventionlifeline.org/chat/
https://suicidepreventionlifeline.org/chat/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
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