Ngày 6 tháng 3 năm 2020
Kính gửi Người Giữ Trẻ
Ban Học Tập Sớm (ELD), hợp tác với Cơ quan Y tế Oregon (OHA), đã tạo ra các công cụ mới để trả lời các
mối quan tâm với việc chăm sóc trẻ em xung quanh với nhiễm coronavirus, còn được gọi là COVID-19. Câu
hỏi thường gặp được mới nhất và một bức thư mẫu người giữ trẻ có thể sử dụng để gửi cho phụ huynh,
hiện được đăng trên trang web ELD.
Một số cập nhật quan trọng cho các người giữ trẻ:
• Văn Phòng Giữ Trẻ (OCC) sẽ tiếp tục tiến hành các chuyến thăm với các người giữ trẻ, theo lịch trình.
• Rửa tay: Khi các chuyên gia cấp phép vào một cơ sở (tại nhà hoặc trung tâm) và trước khi họ rời đi, họ
nên rửa tay.
• Dịch rửa tay sát khuẩn: OCC nhận thấy mối quan tâm của gia đình và người giữ trẻ đối với coronavirus,
OCC đang thực hiện những thay đổi sau đây và có hiệu lực ngay lập tức. OCC sẽ không thực thi lệnh
cấm trẻ em sử dụng dịch rửa tay sát khuẩn cho đến khi có thông báo mới nhưng người giữ trẻ phải
tuân theo các điều kiện dưới đây
o Dịch rửa tay sát khuẩn phải để xa tầm tay trẻ em. Nó không thể ở trong ba lô, khối, vv
o Trẻ em và nhân viên phải rửa tay bất cứ trường hợp nào khi các quy tắc yêu cầu rửa tay (ví dụ: sau
khi sử dụng phòng vệ sinh),
o Dịch rửa tay sát khuẩn nên được quản lý và giám sát bởi một nhân viên.
o OCC đề nghị các nhà cung cấp yêu cầu và có sự cho phép của phụ huynh.
• Quy tắc loại trừ: Các quy tắc hiện tại của OCC đã có câu trả lời về Khi nào người giữ trẻ không nên
chăm sóc trẻ. Các quy tắc này nằm trong phần COVID-19 của trang web ELD, được sắp xếp theo loại cơ
sở để tham khảo. Quý vị có thể tải thông tin này để đăng hoặc chia sẻ với gia đình.
Quý vị cũng có thể cập nhật thông tin và đề xuất mới nhất về cách giữ sức khỏe bằng cách truy cập trang
web OHA’s COVID-19.
Cảm ơn quý vị đã tiếp tục làm việc để phục vụ trẻ em và gia đình ở Oregon.
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