
Bắt buộc phải thực hiện và không bao giờ nhân nhượng với những điều sau:  
      1) ở nhà khi bị ốm 
      2) che miệng khi ho hoặc hắt hơi 
      3) rửa tay thường xuyên trong 20 giây 
      4) đeo khẩu trang khi vào các tòa nhà và trong các khu vực làm việc chung 
      5) tuân thủ giãn cách xã hội 
 
      Cấm những người không phải trong học khu đến thăm cho tới khi các biện pháp giãn cách xã hội được hủy bỏ. 
 
      Khi thực hiện các công việc cho người dân, sử dụng công nghệ, như Google, các cuộc họp ảo và họp qua điện 
      thoại để hoàn thành những quy trình làm việc.      
 
Không sử dụng chung các công cụ hoặc thiết bị làm việc: Mọi người được khuyến nghị không chia 
sẻ bất kỳ thiết bị nào mà không vệ sinh và diệt khuẩn trước và giữa những lần sử dụng (khăn giấy diệt khuẩn dùng 
một lần được để tại từng bàn làm việc để mọi người sử dụng). 
 
Bắt buộc sử dụng nước rửa tay khô khi vào tất cả các cơ sở: Nước rửa tay khô và biển hiệu giải 
thích quy trình môi trường làm việc lành mạnh của học khu sẽ được đặt tại tất cả các lối vào và lối ra. Nhấn mạnh 
việc bắt buộc sử dụng nước rửa tay khô khi đi vào tất cả các cơ sở.  
 
Giãn Cách Xã Hội: Giãn cách lý tưởng khi làm việc, giao tiếp và hội họp tối thiểu là 6 feet nhưng có thể lớn 
hơn giữa các cá nhân, nhất là tại các bàn hoặc các điểm làm việc khác nhau. Nếu nhân viên phải dùng chung một 
không gian văn phòng, hãy bố trí so le ngày làm việc (các quy trình họp ảo và/hoặc làm việc tại nhà). Luôn đóng 
cửa văn phòng cho tới khi vào và/hoặc ra khỏi nơi làm việc.. 
 
Không được chạm vào người khác vì bất kỳ lý do nào: Quy định này bao gồm nhưng không giới hạn 
với chào hỏi (ví dụ bắt tay, đập tay, hoặc chạm khủy tay). 

DUY TRÌ MỘT MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC KHỎE MẠNH 
(Các Cơ Sở CCPS và Các Tòa Nhà Hành Chính Khác)



Phải Kiểm Tra Thân Nhiệt khi vào một tòa nhà: Hướng dẫn đối với nơi làm việc của CDC ngày 6 
tháng Năm, 2020 khuyến nghị tiến hành kiểm tra sức khỏe hàng ngày. Nếu một nhân viên bị ốm thì họ nên ở nhà, 
nếu một nhân viên cảm thấy không khỏe khi đang làm việc thì họ nên rời khỏi nơi làm việc. Nếu một nhân viên 
có những dấu hiệu hoặc tình trạng của COVID-19, hãy sử dụng một nhiệt kế kỹ thuật số không tiếp xúc để đánh 
giá xem họ có bị sốt không. Nếu bị sốt, thì họ nên được chăm sóc y tế ngay lập tức và cho họ về nhà để cách ly 
cho tới khi xác định được tình trạng bệnh.  
 
Học khu sẽ cung cấp: 
      •    Học khu sẽ cung cấp khăn lau diệt khuẩn dùng một lần, thùng rác và nước rửa tay khô được 
            EPA phê chuẩn trong những khu vực tập trung nhân viên hoặc hội họp. 
 
      •    Sử dụng khăn lau diệt khuẩn dùng một lần và các vật liệu vệ sinh khác để các nhân viên có 
            thể lau những bề mặt thường xuyên chạm vào (các quầy, tay nắm cửa, nhà vệ sinh, điện 
            thoại, vân vân) trước khi sử dụng. Nhân viên vệ sinh sẽ thường xuyên vệ sinh và diệt khuẩn 
            các khu vực chung trong cả ngày. 
 
      •    Đi găng tay khi vệ sinh và diệt khuẩn các khu vực, mở bao bì và cất giữ bưu phẩm. Nếu không 
            có găng tay, hãy rửa tay ngay khi mở bao bì và cất giữ bưu phẩm. Nếu có thể, hãy vứt bỏ các 
            hộp và bao bì bên ngoài. 
 
 
 
Nên nhớ, vệ sinh và diệt khuẩn không phải như nhau. Vệ sinh bằng xà bông và nước để làm sạch những vết bẩn 
và thức ăn khỏi các bề mặt. Diệt khuẩn là sử dụng hóa chất hoặc hơi nóng để giảm số vi khuẩn. Các bề mặt trông 
sạch sẽ nhưng có thể vẫn còn vi khuẩn mà bạn không thể nhìn thấy. Diệt khuẩn làm giảm các vi khuẩn này đến 
mức an toàn hơn. Luôn tuân thủ chỉ dẫn trên nhãn của sản phẩm khi sử dụng chất diệt khuẩn. 
  
      •    Vệ sinh và diệt khuẩn các bề mặt thường xuyên chạm vào. Các bề mặt như điều khiển từ xa, quầy bếp, tay 
            nắm cửa, các bề mặt phòng vệ sinh, bàn phím, bàn và ghế, và điện thoại và máy tính bảng phải được vệ 
            sinh thường xuyên. 
 
      •    Các bề mặt tiếp xúc với thức ăn phải được rửa, xối, và diệt khuẩn sau mỗi lần sử dụng. 
 
      •    Sử dụng găng tay dùng một lần để vệ sinh và diệt khuẩn. Vất ngay găng tay trước khi rời khỏi 
            khu vực này và rửa tay. 
 
      •    Khi sử dụng khăn lau diệt khuẩn, hãy sử dụng theo những chỉ dẫn trên bao bì. Không sử dụng 
            lại khăn lau để lau nhiều bề mặt. Vất khăn lau đã dùng vào thùng rác sau khi sử dụng.

VỆ SINH VÀ DIỆT KHUẨN

CÁM ƠN VÌ Ý THỨC ĐẢM BẢO AN TOÀN CỦA QUÝ VỊ


