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Theo Lệnh của Sở Dịch Vụ Y Tế
Sacramento
(Lệnh Ngày 7 tháng 4 năm 2020)

TẤT CẢ những người vào cơ sở này được yêu cầu:
• Tránh đi vào nếu bạn bị ho hoặc sốt
• Duy trì TỐI THIỂU sáu feet giữa những người khác
• Hắt hơi và /hoặc ho vào vải hoặc khăn giấy, nếu không
có sẵn, vào khuỷu tay của bạn (rửa tay ngay
sau đó)
• Đừng bắt tay
• Tránh mọi tiếp xúc cơ thể không cần thiết

Nghi Thức Khỏang Cách Xã Hội
Tên Cơ Quan: Học Khu Thống Nhất Elk Grove
Địa Chỉ Cơ Sở: Văn Phòng Học Khu 9510 Elk Grove-Florin Road, Elk Grove, CA 95624
Khỏang chừng tổng diện tích không gian mở cho công chúng: Tất cả các trường được đóng cửa với
Công chúng
CÁC CƠ QUAN PHẢI THỰC HIỆN TẤT CẢ CÁC BIỆN PHÁP LIỆT KÊ DƯỚI ĐÂY, VÀ
ĐƯỢC CHUẨN BỊ ĐỂ GIẢI THÍCH TẠI SAO BẤT KỲ BIỆN PHÁP NÀO KHÔNG ĐƯỢC
THỰC HIỆN LÀ KHÔNG THỂ ÁP DỤNG CHO CÁC CƠ QUAN.
Bảng chỉ dẫn:
 Bảng chỉ dẫn tại mỗi lối vào công cộng của cơ sở để thông báo cho tất cả nhân viên và khách
hàng rằng họ nên: tránh đi vào cơ sở nếu họ bị ho hoặc sốt; duy trì khoảng cách tối thiểu sáu feet
với nhau; hắt hơi và ho vào một miếng vải hoặc khăn giấy hoặc, nếu không có sẵn, vào khuỷu tay
của cá nhân mình; và không bắt tay hoặc tránh bất kỳ tiếp xúc cơ thể không cần thiết.
 Bảng chỉ dẫn đăng một bản sao của Nghi Thức Giữ Khỏang Cách Xã Hội ở mỗi lối vào cơ sở.
Các Biện Pháp Y Tế để Bảo Vệ Nhân Viên (rà soát tất cả áp dụng cho cơ sở):
 Mọi người có thể thực hiện nhiệm vụ công việc của họ từ nhà đã được chỉ dẫn để làm như vậy
 Tất cả nhân viên đã được cho biết không đến làm việc nếu bị bệnh.
 Kiểm tra triệu chứng sẽ không được tiến hành trước khi các nhân viên có thể tới nơi làm việc; tuy
nhiên, tất cả các nhân viên đã được thông báo bằng văn bản, về các triệu chứng có thể áp dụng và
được hướng dẫn không báo cáo để làm việc nếu bị bệnh.
 Tất cả các bàn hay khu vực làm việc cá nhân được ngăn cách bởi ít nhất sáu feet. • Chúng tôi
đang làm việc với số nhân viên hạn chế và/hoặc lịch làm việc được sắp xếp để đảm bảo tách biệt.
Nhân viên đã được thông báo về các yêu cầu giữ khoảng cách cũng như giảm thiểu giao tiếp. Khi
sắp xếp nơi làm việc không đáp ứng yêu cầu giữ khoảng, nhân viên sẽ được chỉ định vị trí thay
thế.
 Phòng nghỉ, phòng vệ sinh, và các khu vực phổ biến khác được khử trùng thường xuyên. • Tất cả
các phòng vệ sinh và các điểm tiếp xúc chung được khử trùng hàng ngày và khi cần thiết sẽ làm
sạch kỹ hơn
 Thuốc sát trùng, vật tư có liên quan được cung cấp cho tất cả các nhân viên đã được đào tạo đúng
cách ở tất cả các địa điểm làm việc. • Bởi vì chúng ta là một học khu, luật pháp không cho phép
các cá nhân chưa được đào tạo sử dụng chất khử trùng trên tài sản của học khu. Tất cả nhân viên
có thể có được các sản phẩm làm sạch thích hợp từ nhân viên vệ sinh tại chỗ (onsite custodial).
 Nước khử trùng tay (hand sanitizer) hiệu quả chống lại COVID-19 hiện có sẵn cho tất cả mọi
nhân viên tại các địa điểm sau: • Chúng tôi cho phép nhân viên sử dụng nước khử trùng tay có
chất cồn là khả thi và có sẵn. Tuy nhiên, rửa tay đúng cách là phương pháp được khuyến cáo.
Trong trường hợp rửa tay không thực hiện được, dùng nước khử trùng tay chứa cồn có sẵn.
 Xà phòng và nước có sẵn cho tất cả nhân viên ở trong tất cả những nơi làm việc và trường học
 Bản sao của Nghi Thức này đã được phân phối cho tất cả nhân viên.
Bạn có thể liên hệ với người sau đây nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về nghi thức này:
Học Khu Thống Nhất Elk Grove - Trung Tâm Điều Hành Khẩn Cấp
Số điện thoại: 916-686-7786

