
               
 

 
Các Công Ty Hồi Sức Cấp Cứu (CPR) và Sơ Cứu Đã Gia Hạn Ngày Hết Hạn trên thẻ chứng nhận của quý vị 

 

  
OCC sẽ chấp nhận ngày gia hạn cho những người đã có thẻ chứng nhận từ các công ty được nêu ở trên. Thẻ chứng nhận có thể gia hạn tối đa là120 ngày hoặc 
60 ngày sau khi thống đốc bãi bỏ tuyên bố tình hình khẩn cấp, tùy theo ngày nào đến trước. Dưới đây là ví dụ về 60 ngày có thể đến trước: 
 

Ngày hết hạn trên Thẻ AHS CPR/FA Hiện Tại Ngày Hết Hạn mới từ AHS (120 ngày) Giả thiết: Thống đốc bãi bỏ tuyên bố tình hình khẩn cấp vào ngày 1 tháng 5 năm 2020 

Ngày 1 tháng 4 năm 2020 ~Ngày 1 tháng 8 năm 2020 Ngày đến hạn tuân thủ OCC là ~7/1/2020  (60 ngày sau khi thống đốc bãi bỏ tuyên bố 
tình hình khẩn cấp) 

 

Tên Công Ty Ngày Bắt Đầu Gia Hạn Ngày/Khoảng 
Gia Hạn lưu ý 

American Red Cross 
(Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ) 

Dành cho người đã có thẻ chứng nhận hết hạn từ 
ngày 1 tháng 3 cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2020. 120 ngày 

Người đã có thẻ chứng nhận có thể tải giấy chứng nhận được gia hạn thêm 120 ngày miễn phí, chỉ có 
trực tuyến. Giấy chứng nhận được gia hạn này CHỈ dành cho sinh viên hoặc những người tham gia lớp 
học cơ bản của Hồi Sức Cấp Cứu (CPR) và Sơ Cứu cho Trẻ với sự hướng dẫn của giáo viên trực tiếp. 
Giấy chứng nhận được gia hạn phải được trình với thẻ chứng nhận đã hết hạn. 
https://www.redcross.org/take-a-class/classes/120-day-certification-
extension/a6R3o0000014Sws.html 

American Heart Association 
(Hiệp Hội Tim Hoa Kỳ) 

Dành cho người đã có thẻ chứng nhận hiện tại hết 
hạn vào hoặc sau ngày 1 tháng 3 cho đến ngày 30 
tháng 6 năm 2020. 

120 ngày https://cpr.heart.org/-/media/cpr-files/resources/covid-19-resources-for-cpr-training/updated-
interim-guidance-on-card-extensions_51920_final.pdf?la=en 

Health and Safety Institute 
(HIS Viện Sức khỏe và An 

toàn )/Medic 

Dành cho người đã có thẻ chứng nhận hiện tại hết 
hạn vào hoặc sau ngày 9 tháng 4 năm 2020 cho đến 
ngày 31 tháng 8 năm 2020. 

 
120 ngày 
 

OCC sẽ chấp nhận các khuyến nghị do HIS đưa ra để gia hạn ngày hết hạn của thẻ  Hồi Sức Cấp Cứu 
(CPR) và Sơ Cứu thêm 120 ngày hoặc tối đa 60 ngày sau khi thống đốc bãi bỏ tuyên bố tình hình khẩn 
cấp, tùy theo ngày nào đến trước. 

American Safety & Health 
Institute (Viện Sức khỏe và 

An toàn Hoa Kỳ) Những chi nhánh này cũng là một phần của công ty Viện Sức khỏe và An toàn (Health and Safety 
Institute (HSI)) và tuân theo các hướng dẫn tương tự như HSI được liệt kê ở trên. 
https://emergencycare.hsi.com/ 

24-7 FIRE  
(PHÒNG CHÁY 24-7) 

EMS Safety (An Toàn EMS) 

Just In Time Training  
(Đào Tạo Đúng Lúc) 

Dành cho người đã có thẻ chứng nhận hiện tại hết 
hạn vào hoặc sau ngày 1 tháng 3 cho đến tháng 6 
năm 2020. 

120 ngày https://www.icansavealife.com/ 

Be a Life Saver (Hãy Là 
Người Cứu Mạng Sống) 

Dành cho người đã có thẻ chứng nhận hiện tại hết 
hạn từ ngày 1 tháng 3 cho đến ngày 30 tháng 6 năm 
2020. 

120 ngày http://bealifesaver.com/ 

Emergency Response 
Training Services           (Dịch 
Vụ Đào Tạo Ứng Phó Khẩn 

Cấp) 

Dành cho người đã có thẻ chứng nhận hiện tại hết 
hạn trong năm 2020. 120 ngày https://www.responderready.com/ 

Cập nhật: Ngày 30 tháng 6 năm 2020 
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