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FEET

Để giảm thiểu sử tiếp xúc khi đưa và đón trẻ, 
phụ huynh hoặc người giữ trẻ nên ở ngoài nhà 
trễ khi đăng ký cho con cái của họ vào và ra và 
tách ra thời gian cho phụ huynh đưa và đón trẻ 
nếu có thể. 

Trẻ vẫn có thể truy cập vào các dịch vụ hỗ trợ từ các cơ 
quan đối tác miễn là họ còn mở và hoạt động. Các phần 
này sẽ tóm tắt cho các sự khác nhau trong các khối 
quen thường xuyên.

CÁC KHỐI QUÊN THƯỜNG 
XUYÊN SẼ KHÁC NHAU

TÌM KIẾM NHÀ GIỬ TRẺ

Để được một giới thiệu tùy 
chỉnh cho quý vị đến nhà cung 
cấp giữ trẻ khẩn cấp (ECC), hãy 
liên hệ với 211info:

• Gọi số 211. Khi nghe thấy chữ “nhà 
trẻ” và nhấn số được chỉ định 

• Nhắn tin từ “Trẻ em” hay “niños” đến 
898211 (TXT211) 

• Gửi email cho children@211info.org.

Nhấn vào đây để đến trang web.
GIỮ KHOẢNG CÁCH  
VÀ GIỚI HẠN VA CHẠM

Bất kỳ nhân viên nào làm việc nhiều hơn một nhóm ổn định, 
và các thành viên gia đình và những người khác nên thực 
hành giữ khoảng cách và giới hạn ít nhất là sáu feet. Trẻ nhỏ 
không có khả năng thực hành giữ khoảng cách và giới hạn 
va chạm. Do đó, duy trì các nhóm ổn định là quan trọng. 
Chương trình nên hỗ trợ giữ khoảng cách và giới hạn khi 
có thể: nên khuyến khích hoạt động ngoài trời nhiều hơn 
ở trong nhà trẻ, và không khuyến khích trẻ đợi xếp hàng 
chung , và không nên chia sẻ vật dụng hoặc thiết bị chung, 
không sử dụng bàn cảm giác hoặc hộp cát, bữa ăn so le, 
không có bữa ăn kiểu gia đình, v.v.

KIỂM TRA SỨC KHỎE HÀNG NGÀY

Kiểm tra này hỏi trực tiếp về các triệu 
chứng và phơi nhiễm với COVID-19. Các 
triệu chứng bao gồm, bị bệnh sốt, ho hoặc 
khó thở. 

Nhân viên có thể xác nhân bằng lời nói của 
người lớn rằng họ và / hoặc con của họ không 
bị sốt. Nếu họ không thể xác minh, nhân viên sẽ 
tiến hành kiểm tra nhiệt độ.

AN TOÀN  
& VỆ SINH

Các lớp học và khu vực chung  
sẽ được vệ sinh đầy đủ vào cuối 
ngày và giữa các nhóm. Nên rửa 
tay thường xuyên trong ít nhất 20 
giây. Che mặt hoặc đeo khẩu trang 
là cần thiết cho tất cả các nhân 
viên tương tác với nhiều nhóm. 
Trẻ sơ sinh và trẻ đang ngủ KHÔNG 
BAO GIỜ nên che mặt. Để biết 
thêm thông tin, hãy truy cập trang 
web ELD.

CHÍNH SÁCH  
LOẠI TRỪ  

ELD đã tạo ra một sơ đồ phác  
thảo những việc cần làm nếu một 
đứa trẻ hoặc nhân viên bị bệnh 
hoặc tiếp xúc với người xét nghiệm 
dương tính với COVID-19. Nhấp 
vào đây để xem.

SỐ LƯỢNG Ở  
TRONG NHÓM
Các chương trình phải duy trì 
các nhóm ổn định tối đa 10 trẻ . 
“ổn định” có nghĩa là cùng một 
nhóm trẻ , và giáo viên và nhân 
viên, trong cùng một nhóm  
mỗi ngày.

Hãy truy cập oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources  để biết thêm thông 
tin. Hành động ngay bây giờ để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19! Cùng nhau, 
chúng ta có thể đảm bảo sức khỏe và an toàn cho trẻ của chúng ta.

CẬP NHẬT THÁNG  
7 NĂM 2020
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twitter.com/orearlylearning
https://www.facebook.com/OREarlyLearning/
https://www.211info.org/family
https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources/For-Families
https://orm.naccrraware.net/orm/ormSearch
https://oregonearlylearning.com/form_sets/exclusion-summary-diagram/
https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources
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