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LỜI MỞ ĐẦU
Цель

Giữ trẻ và giáo dục
mầm non an toàn và
chất lượng là nền tảng
cho các nỗ lực phục hồi
của tiểu bang, phúc lợi
ngắn hạn và dài hạn của
trẻ và gia đình.

Mục đích của Hướng Dẫn về Sức Khỏe & An Toàn cho Hoạt Động Giữ Trẻ và Giáo
Dục Mầm Non Trong Đại Dịch COVID-19 (thay thế Quy Trình và Hướng Dẫn An
Toàn Cho Cơ Sở Giữ Trẻ và Các Chương Trình Giáo Dục Mầm Non Trong Đại Dịch
COVID-19) là để đưa ra các chính sách và thực hành các chương trình giữ trẻ
và giáo dục mầm non đảm bảo hoạt động an toàn và giảm nguy cơ lây nhiễm
COVID-19. Giữ trẻ và giáo dục mầm non an toàn và chất lượng là nền tảng cho
các nỗ lực phục hồi của tiểu bang, phúc lợi ngắn hạn và dài hạn của trẻ và gia
đình.
Khi ban hành các hướng dẫn này, Ban Giáo Dục Mầm Non (ELD) và Cơ Quan Y Tế
Oregon (OHA) đang tìm cách cung cấp các dịch vụ giữ trẻ và giáo dục mầm non,
đồng thời bảo vệ sức khỏe và phúc lợi cho nhân viên, trẻ em và gia đình. Hướng
dẫn ban đầu được ban hành lần đầu vào mùa xuân năm 2020. Bản sửa đổi này
phản ánh những diễn biến mới liên quan đến dịch COVID-19, như là cung cấp
thêm những kiến thức khoa học về các chiến lược hiệu quả nhất để giảm nguy
cơ lây nhiễm COVID-19 trên toàn Oregon. Khi tình hình COVID-19 có những diễn
biến và thông tin mới, ELD và OHA sẽ xem xét và cập nhật lại các hướng dẫn này.

Phạm Vi Áp Dụng, Tổ Chức, Ngày Có Hiệu Lực và Nguồn Thẩm Quyền
Phạm Vi Áp Dụng
Hướng dẫn được yêu cầu cho từng loại chương trình giữ trẻ và giáo dục mầm
non dưới đây:
•
•
•
•
•
•

Tất cả các chương trình được cấp phép, bao gồm Trung Tâm Được Chứng
Nhận (CC), Nhà Trẻ Gia Đình Được Chứng Nhận (CF) và Nhà Trẻ Gia Đình Có
Đăng Ký (RF).
Tất cả chương trình giữ trẻ và mầm non được cung cấp trong trường công lập.
Tất cả các chương trình được ghi lại, gồm cả cho lứa tuổi học sinh.
Chương trình Tiền Mẫu Giáo Oregon (từ trước khi sinh đến mẫu giáo), Lời
Hứa Mầm Non và Lời Hứa Với Trẻ.
Chương trình Cứu Trợ Trẻ Nhỏ ở Oregon.
Chương Trình Can Thiệp Sớm và Giáo Dục Mầm Non Đặc Biệt (EI/ECSE) được
cung cấp trong môi trường giữ trẻ và giáo dục mầm non.

Hướng dẫn này nhằm giúp ích cho các cá nhân cung cấp dịch vụ giữ trẻ Gia đình,
Bạn bè và Hàng xóm nhưng không bắt buộc phải thực hiện trong những môi
trường này.
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Tổ Chức

•

Hướng dẫn được chia thành 14 phần. Trong mỗi
phần, trước tiên thảo luận về các yêu cầu và sau đó
đưa ra các khuyến nghị.
Ngày Có Hiệu Lực
Bản hướng dẫn này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9
năm 2020. Bất kỳ người giữ trẻ và giáo viên mầm
non nào đều có thể chọn thực hiện sớm hơn nhưng
phải thực hiện đầy đủ các hướng dẫn nếu chọn thực
hiện.

liên quan chính khác.
Xem xét và thảo luận với Hội Đồng Giáo Dục
Mầm Non Lành Mạnh của Thống Đốc, bao gồm
hơn 40 viên chức được bầu chọn, người giữ trẻ,
giáo viên mầm non, chuyên gia y tế công cộng
và phụ huynh, tất cả được chỉ định bởi Thống
Đốc Brown.

Các nguồn thông tin khác cho bản hướng dẫn này
bao gồm:
• Thông tin từ các Câu Hỏi Thường Gặp liên quan
đến hướng dẫn về sức khỏe & an toàn hiện nay
của ELD.
• Hướng dẫn OHA.
• Hướng dẫn của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng
Ngừa Dịch Bệnh (CDC) hiện nay.
• Hướng dẫn Trường Học Sẵn Hàng, Học Sinh An
Toàn của Sở Giáo Dục Oregon.
• Những yêu cầu về cấp phép giữ trẻ.
• Chăm Sóc Trẻ của Chúng Ta, Tái bản lần thứ
4, Tiêu chuẩn Thực hiện Sức Khỏe và An Toàn
Quốc Gia
• Nghiên cứu hiện tại về COVID-19.
• Hướng dẫn từ các tiểu bang khác.

Nguồn Thẩm Quyền
Có hai nguồn thẩm quyền cho các hướng dẫn này.
Thứ nhất là thẩm quyền của Ban Giáo Dục Mầm Non
để điều chỉnh việc giữ trẻ thông qua hoạt động cấp
phép như được quy định trong ORS 329A.250 – ORS
329A.992. Thứ hai là thẩm quyền của Giám Đốc Hệ
Thống Giáo Dục Mầm Non, theo các Lệnh Điều Hành
20-08, 20-12, 20-19, 20-20 và 20-25, để ban hành
các Lệnh Tạm Thời như là một ứng phó cần thiết
đối với những tiến triển trong Tình Hình Khẩn Cấp
COVID -19.

Phiên bản sửa đổi của hướng dẫn có xem xét các
yếu tố sau:
• Nghiên cứu khoa học về COVID-19.
• Nghiên cứu khoa học về phát triển trẻ em.
• Chi phí và gánh nặng cho gia đình, chương trình
giữ trẻ và giáo dục mầm non, và nhân viên giữ
trẻ và giáo dục mầm non.
• Kinh nghiệm và quan điểm của các gia đình và
những người giữ trẻ và giáo viên mầm non.
• Sự bất bình đẳng về chủng tộc, văn hóa, ngôn
ngữ và hệ thống khác ảnh hưởng đến hoạt động
giữ trẻ và giáo dục mầm non.
• Các điều kiện thiếu nguồn lực trước đây của các
chương trình giữ trẻ và giáo dục mầm non.
• Tầm quan trọng của sự đơn giản, minh bạch và
dễ quản lý.

Phát Triển Hướng Dẫn
Những sửa đổi trong bản hướng dẫn này đã được
thực hiện nhờ sự nỗ lực tham gia của các bên liên
quan chính, bao gồm:
• Các cuộc khảo sát của người giữ trẻ và phụ
huynh/người giữ trẻ cho kết quả lần lượt là hơn
400 và 3,000 ứng phó.
• Nhận xét của phụ huynh và người giữ trẻ về dự
thảo thảo luận từ khoảng 1600 người—khoảng
50% phụ huynh và 50% người giữ trẻ—cũng như
là AFSCME.
• Nhiều buổi họp đầu vào với các nhóm lớn người
giữ trẻ dịch vụ giữ trẻ, bao gồm các cuộc gọi
hàng tuần theo loại người giữ trẻ bằng tiếng
Anh và tiếng Tây Ban Nha.
• Các buổi nhóm nhỏ với các người giữ trẻ cụ thể
về văn hóa, phụ huynh, khu trường và các nhóm
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Bối Cảnh COVID-19 Hiện Nay
Cả trẻ em và người lớn ở Oregon đều bị ảnh hưởng bởi COVID-19, có liên quan
đến các hoạt động an toàn trong việc giữ trẻ và giáo dục mầm non, nhân viên
làm việc trong các chương trình này, trẻ và gia đình mà phụ thuộc vào những
chương trình này.

Cả trẻ em và người lớn ở
Oregon đều bị ảnh hưởng bởi
COVID-19, có liên quan đến
các hoạt động an toàn trong
việc giữ trẻ và giáo dục mầm
non, nhân viên làm việc trong
các chương trình này, trẻ và
gia đình mà phụ thuộc vào
những chương trình này.

Gần đây, dịch bệnh chưa được kiểm soát tốt trên khắp Oregon. Vào tháng 3 và
tháng 4, tỷ lệ các ca nhiễm mới ở Oregon khá cao, nhưng đến tháng 5, tỷ lệ này
đã giảm xuống dưới 1 trường hợp mới trên 100,000 người mỗi ngày trên toàn
tiểu bang. Đến tháng 7, tỷ lệ ca nhiễm mới tăng lên 6.9 trường hợp trên 100,000
người mỗi ngày trên toàn tiểu bang.1
Cơ Quan Y Tế Oregon cũng đã bắt đầu báo cáo các ca nhiễm COVID-19 liên quan
đến các chương trình giữ trẻ và giáo dục mầm non. Trong tháng Sáu và tháng
Bảy, Cơ Quan Y Tế Oregon đã xác định ba điểm bùng phát dịch, trong đó có từ
năm ca trở lên là trẻ và người lớn có liên quan đến một trung tâm giữ trẻ với số
lượng đăng ký hơn 30 trẻ. Kể từ ngày 3 tháng 8, Ban Giáo Dục Mầm Non đã biết
được rằng 59 Cơ Sở Giữ Trẻ Khẩn Cấp (kể từ ngày 3 tháng 8), gồm cả trung tâm
và nhà ở, có ít nhất một ca nhiễm COVID-19 và cơ sở này tự nguyện báo cáo cho
Văn Phòng Giữ Trẻ.
Thống Đốc, Cơ Quan Y Tế Oregon và Sở Giáo Dục Oregon gần đây đã công bố các
thước đo chuẩn cấp quận để các học khu quyết định thời điểm an toàn để tiếp
tục giảng dạy trực tiếp và khi nào cần chuyển đổi sang học từ xa toàn diện. Các
thước đo chuẩn này thiết lập mốc chuẩn cho sự lây lan dịch bệnh trong cộng
đồng là ít hơn 30 trường hợp trên 100,000 trong 7 ngày và kết quả xét nghiệm
dương tính 5% hoặc ít hơn 7 ngày trong quận trước khi học khu có thể dạy học
trực tiếp tại Trường mẫu giáo đến lớp 3. Tính đến ngày 3 tháng 8, chỉ có 11 quận
đáp ứng các thước đo chuẩn này.
Nguy Cơ Đối Với Trẻ Em và Người Lớn
Trẻ em và thanh thiếu niên ít có nguy cơ mắc COVID-19 hơn người lớn. Tỷ lệ
mắc COVID-19 ở Oregon tập trung nhiều nhất ở người lớn từ 20 đến 60 tuổi.
Nhưng trẻ không là ngoại lệ. Những trẻ nhỏ hơn từ 0 đến 9 tuổi chiếm 3.9% các
ca nhiễm, trẻ và thanh thiếu niên từ 10 đến 19 tuổi hiện chiếm 8% các ca nhiễm.
(Cơ Quan Y Tế Oregon, tháng 7 năm 2020)
Mặc dù tất cả trẻ đều có nguy cơ nhiễm vi-rút gây bệnh COVID-19, nhưng trẻ
nhỏ không có bị bệnh thường xuyên như người lớn và hiếm khi bị bệnh nặng
nếu nhiễm COVID-19. Một trường hợp ngoại lệ là hội chứng viêm đa hệ thống,
một tình trạng nghiêm trọng ở trẻ (MIS-C)2 liên quan đến vi-rút COVID-19, dẫn
đến viêm các bộ phận cơ thể khác nhau. Tại Oregon, kể từ ngày 3 tháng 8, 2%
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lớn trong độ tuổi từ 20 đến 29 chiếm 22% của người
lớn ở Oregon mắc bệnh COVID-19, người lớn ở độ
tuổi từ 30 đến 39 đại diện cho nhóm cao nhất tiếp
theo (18%). Trên thực tế, tỷ lệ ở Oregon đã giảm ở
người lớn tuổi, với số ca mắc COVID-19 ít hơn 10% ở
những người lớn trong độ tuổi từ 40 đến 80+.9

hoặc ít hơn trẻ dưới 19 tuổi được chẩn đoán mắc
COVID-19 đã phải nhập viện do COVID-19, và đã có
một trường hợp được ghi nhận là MIS-C.
Theo báo cáo từ Viện Hàn Lâm Khoa Học, Kỹ Thuật
và Y Học Quốc Gia, Mở Lại Trường K-12 Trong Đại
Dịch COVID-19 Ưu Tiên Sức Khỏe, Sự Bình Đẳng và
Cộng Đồng, “bằng chứng đến hiện tại cho thấy trẻ
và thanh thiếu niên (từ 18 tuổi trở xuống) có ít có
nguy cơ nhiễm bệnh nghiêm trọng, lâu dài hoặc tử
vong do nhiễm COVID-19.”3 Tuy nhiên, trong trường
hợp trẻ sơ sinh, có một số nghiên cứu hạn chế cho
thấy trẻ sơ sinh (dưới 12 tháng tuổi) có thể có nguy
cơ mắc bệnh nghiêm trọng do COVID-19 cao hơn
so với trẻ lớn hơn.4 Và cần nhiều dữ liệu hơn để
hiểu liệu các bệnh lý tiềm ẩn hay phức tạp có khiến
trẻ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn hay không. Theo
CDC, “một số dữ liệu về trẻ báo cáo rằng phần lớn
những người cần nhập viện vì COVID-19 có ít nhất
một bệnh lý tiềm ẩn. Bệnh lý phổ biến nhất được
báo cáo ở trẻ mắc COVID-19 bao gồm bệnh phổi
mãn tính (bao gồm hen suyễn), bệnh tim và các tình
trạng làm suy yếu hệ miễn dịch.”5

Cũng có sự chênh lệch rõ ràng về tỷ lệ mắc
COVID-19 đối với người da đen, người da đỏ và
người da màu (BIPOC). Dữ liệu của Cơ Quan Y Tế
Oregon được phân tách bởi một số chủng tộc và sắc
tộc nhất định cho thấy tỷ lệ mắc bệnh của người da
trắng ở Oregon là 12/10,000 người, người da đen ở
Oregon là 54.7/10,000 người; người da đỏ và người
thổ dân là 47.4/10,000 người; và người dân đảo
Thái Bình Dương ở Oregon là 189.6/10,000 người.
Người La-tinh gốc Oregon (thuộc bất kỳ chủng tộc
nào) mắc COVID-19 với tỷ lệ 69.9/10,000 so với tỷ lệ
14/10,000 người đối với người không phải là người
La-tinh ở Oregon (tháng 7 năm 2020).
Người lớn tuổi, BIPOC và người lớn mắc các bệnh
lý tiềm ẩn có nguy cơ nhập viện cao hơn, bệnh
nặng và thậm chí tử vong do COVID-19. Theo CDC,
yếu tố tuổi tác làm tăng nguy cơ mắc bệnh nặng từ
COVID-19. Ví dụ: những người ở độ tuổi 50 có nguy
cơ mắc bệnh nghiêm trọng cao hơn những người ở
độ tuổi 40. Người ở độ tuổi từ 85 trở lên có nguy cơ
lớn nhất mắc COVID-19 nghiêm trọng. Tại Oregon,
dữ liệu về tỷ lệ người lớn nhập viện do COVID-19
cho thấy các yếu tố rủi ro liên quan đến tuổi tác.
Người lớn từ 60 đến 69 tuổi nhập viện với tỷ lệ gần
gấp ba so với người lớn từ 40 đến 49 tuổi (Cơ Quan
Y Tế Oregon, 2020). Tỷ lệ tử vong COVID-19 cao hơn
ở những người mắc bệnh tiềm ẩn và người lớn từ
85 tuổi trở lên.10 Theo Dõi Dữ Liệu Chủng Tộc COVID
(một sự hợp tác bao gồm Trung Tâm Nghiên Cứu
Chống Phân Biệt Chủng Tộc của Đại Học Boston)
theo dõi dữ liệu cập nhật về COVID-19 giữa các cộng
đồng BIPOC ở Hoa Kỳ. Những dữ liệu này đã ghi
nhận rằng người da đen trên toàn quốc tử vong vì
COVID-19 với tỷ lệ gấp 2.5 lần so với người
da trắng. 11

Ngày càng có nhiều tài liệu đánh giá mức độ truyền
bệnh của trẻ. Một nghiên cứu quy mô lớn ở Hàn
Quốc cho thấy trẻ từ 0 đến 9 tuổi ít có khả năng lây
vi-rút cho các thành viên trong gia đình hơn trẻ lớn
hơn hoặc người lớn.6 Một nghiên cứu mới trên Tạp
chí Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ đưa ra một kết luận
tương tự rằng trẻ không phải là nguồn lây nhiễm và
trẻ thường mắc COVID-19 từ người lớn, chứ không
phải lây bệnh cho người lớn.7 Các nghiên cứu này
cho thấy rằng trẻ dưới 10 tuổi ít có khả năng lây
COVID-19, các nghiên cứu khác8 cho thấy rằng trẻ
vẫn có khả năng trẻ lây bệnh cho người lớn; như
vậy, cho đến ngày 3 tháng 8, bằng chứng này vẫn
chưa có kết luận (Cơ Quan Y Tế Oregon, tháng 7 năm
2020).
Mặc dù phần lớn mối lo ngại về nguy cơ mắc bệnh
COVID-19 tập trung vào người lớn tuổi do mức độ
nghiêm trọng của bệnh đối với họ, nhưng những
người trẻ tuổi hơn lại đại diện cho số ca mắc bệnh
cao hơn ở Oregon. Kể từ tháng 1 năm nay, người
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Các bệnh lý tiềm ẩn được biết là làm tăng nguy cơ
mắc COVID-19 nghiêm trọng như là ung thư, bệnh
thận mãn tính, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, tình
trạng suy giảm miễn dịch (hệ thống miễn dịch suy
yếu) do ghép tạng, béo phì (chỉ số trọng lượng cơ
thể là 30 hoặc cao hơn), bệnh tim nghiêm trọng,
bệnh hồng cầu hình liềm và bệnh tiểu đường loại
2. Những người khuyết tật vốn không có nguy cơ
cao hơn bị nhiễm trùng hoặc mắc COVID-19 nghiêm
trọng, nhưng họ có thể có nguy cơ mắc bệnh cao
hơn vì bệnh lý tiềm ẩn.12

Mầm Non sẽ không sử dụng một ngưỡng toàn tiểu
bang cho quy mô nhóm trong Cơ Sở Giữ Trẻ Khẩn
Cấp. Ban Giáo Dục Mầm Non sẽ sử dụng các giai
đoạn được phát triển như một phần của kế hoạch
Mở lại Oregon của Thống đốc Brown làm tiêu chuẩn
để tăng quy mô nhóm nhằm đảm bảo sự an toàn
của người lớn và trẻ trong các chương trình giữ trẻ
và giáo dục mầm non. Những cụm từ này cho biết
mức độ phổ biến của COVID-19 trong một quận,
cũng như khả năng phản ứng của họ với vi rút. Hoạt
Động Giữ Trẻlà một dịch vụ thiết yếu cho các gia
đình và trẻ, và là một dịch vụ đã mở trong suốt đại
dịch COVID-19. Các người giữ trẻ đã rất xuất sắc
trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa liên
quan đến COVID-19 và tiểu bang không thấy nhiều
trường hợp chăm sóc trẻ khi vi rút được kiểm soát
trong phạm vi cộng đồng nói chung. Do đó, các
hướng dẫn này cho phép tăng quy mô nhóm trong
các chương trình giữ trẻ và giáo dục mầm non dựa
trên giai đoạn của quận.

Ngoài ra còn có dữ liệu mới đây cho thấy phụ nữ
mang thai có nguy cơ mắc COVID-19 nghiêm trọng.
Một nghiên cứu đã xem xét những phụ nữ trong độ
tuổi sinh sản bị nhiễm SARS-CoV-2, nhận thấy rằng
tình trạng mang thai có liên quan đến nhập viện và
tăng nguy cơ nhập viện tại khoa chăm sóc đặc biệt
và được thở máy, nhưng không đến mức tử vong.13
Nghiên cứu tương tự này cho thấy phụ nữ La-tinh
đa phần bị ảnh hưởng do nhiễm SARS-CoV-2 khi
mang thai.

Mặc dù tiểu bang đã chứng kiến việc thực hiện
thành công các biện pháp phòng ngừa trong cơ
sở giữ trẻ, nhưng cần phải có một tiêu chuẩn để
xác định khi nào nguy cơ hoặc sự gia tăng lây lan
COVID-19 trong một cộng đồng cần thực hiện thận
trọng hơn cả trong các chương trình giữ trẻ và giáo
dục mầm non . Giai đoạn cơ sở là một chỉ báo cho
thấy sự cần thiết phải thận trọng này, vì giai đoạn
này hướng dẫn người dân Oregon ở nhà thường
xuyên nhất có thể và chỉ ra ngoài mua hàng hóa và
dịch vụ thiết yếu. Các chương trình trong các quận
trong giai đoạn cơ bản sẽ không được phép tăng
quy mô nhóm vượt quá mười trẻ và phải ưu tiên
những người lao động thiết yếu. Kể từ ngày 3 tháng
8 năm 2020, chỉ có một quận trong Oregon là trong
giai đoạn cơ sở. Các chương trình trong các quận
trong Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2 được yêu cầu giới
hạn quy mô nhóm cho trẻ em trong độ tuổi đi học ở
mức tối đa là 20.

Tình Trạng Lây Lan COVID-19
Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới, “bằng chứng hiện tại
cho thấy COVID-19 lây lan trực tiếp hoặc gián tiếp
giữa người và người (qua đồ vật hoặc bề mặt bị
nhiễm vi rút) hoặc tiếp xúc gần với người nhiễm
bệnh qua chất dịch ở miệng và mũi. Những người
bị nhiễm vi-rút ở mũi và họng có thể để lại những
giọt bắn nhiễm khuẩn trên đồ vật và bề mặt khi hắt
hơi, ho hoặc chạm vào các bề mặt như bàn, tay nắm
cửa và tay vịn cầu thang. Những người khác có thể
bị nhiễm bệnh khi chạm vào những đồ vật hoặc bề
mặt này, sau đó chạm vào mắt, mũi hoặc miệng mà
không rửa tay. Việc truyền sol khí không thể loại
trừ nguy cơ nhiễm bệnh, đặc biệt là ở những khu
vực trong nhà đông người và kín khí, và nơi những
người nhiễm bệnh tiếp xúc lâu dài với những người
khác.”14

Thông tin về giai đoạn của từng quận có thể được
tìm thấy tại https://govstatus.egov.com/reopening-oregon#countyStatuses.

Đáp ứng Tiêu chuẩn cho việc Tăng Quy mô Nhóm
trong cơ sở giữ trẻ: Khi các trường hợp COVID-19
tăng lên ở nhiều vùng của tiểu bang, Ban Giáo Dục
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Các Phương Pháp Chính để Giảm Lây Lan trong Các
Chương Trình Giữ Trẻ và Giáo Dục Mầm Non
Để ứng phó với tình trạng lây lan COVID-19, Cơ
Quan Y Tế Oregon đã xác định các phương pháp
hiệu quả nhất để giảm sự lây lan trong các chương
trình giữ trẻ và giáo dục mầm non. Những phương
pháp này bao gồm 1) đeo khẩu trang và tấm che
mặt, 2) Giữ khoảng cách với người khác, 3) hạn chế
số lượng người trong nhóm và tạo sự ổn định nhóm,
và 4) thực hành vệ sinh và diệt khuẩn.
Sử Dụng Khẩu Trang và Tấm Che Mặt

sử dụng kéo dài đối với người lớn, đặc biệt là những
người có bệnh lý. Một số người giữ trẻ và giáo viên
mầm non tuyên bố rằng việc bắt buộc sử dụng
khẩu trang hoặc tấm che mặt gây ra hạn chế đối với
quyền tự do cá nhân, đặc biệt khi họ cung cấp dịch
vụ giữ trẻ tại nhà.

Các chứng cứ hiện tại chỉ ra tầm quan trọng của
khẩu trang. Khẩu trang “bảo vệ đáng kể” và là “cách
tốt nhất để ‘kiểm soát nguồn bệnh’ nhằm ngăn chặn
người mắc COVID-19 lây lan sang người khác.”15 Có
ba dạng khẩu trang: khẩu trang vải, tấm che mặt và
khẩu trang y tế. Khẩu trang vải có ưu điểm là che
kín hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn hai bên mặt.
Tấm che mặt có ưu điểm là dễ khử trùng, giúp đọc
khẩu hình môi cho những người bị điếc/nặng tai, có
thể dễ dàng rửa và sử dụng lại, và ngăn người dùng
chạm vào mặt. Nhưng điều lo ngại là tấm che mặt
bị hở ở hai bên nên có khả năng các sol khí và các
hạt nhỏ bay vào (Cơ Quan Y Tế Oregon, tháng 7 năm
2020). Ngoài ra, khẩu trang và tấm che mặt không
an toàn đối với trẻ dưới hai tuổi và có thể không
thực thi đối với trẻ ở độ tuổi mẫu giáo hoặc một
số trẻ chậm phát triển và khuyết tật (Cơ Quan Y Tế
Oregon, tháng 7 năm 2020). Tại thời điểm này, khẩu
trang y tế được sử dụng riêng cho các tình huống khi
ai đó tiếp xúc trực tiếp với người có triệu chứng mắc
COVID-19.

Những vấn đề này đã được xem xét nhưng không
có tác dụng vì ngày càng có nhiều bằng chứng cho
rằng khẩu trang hoặc tấm che mặt bảo vệ cho trẻ
và người lớn khỏi bị phơi nhiễm. Các hướng dẫn
yêu cầu sử dụng khẩu trang hoặc tấm che mặt trong
các cơ sở giữ trẻ và giáo dục mầm non với một số
ngoại lệ. Việc sử dụng tấm che mặt như khẩu trang
giúp giải quyết những lo ngại tiềm ẩn đối với sự
phát triển xã hội, cảm xúc hoặc ngôn ngữ của trẻ và
những lo ngại về tình trạng sức khỏe của người lớn.
Giữ Khoảng Cách Với Người Khác
Giữ khoảng cách với người khác là một trong những
chiến lược hiệu quả nhất làm giảm việc lây lan
COVID-19.16 Tuy nhiên, trong môi trường giữ trẻ và
giáo dục mầm non, không phải lúc nào cũng có thể
duy trì khoảng cách với người khác như một chiến
lược chính để ngăn chặn lây lan của COVID-19. Việc
giữ khoảng cách với trẻ mâu thuẫn với việc chăm
sóc và giữ trẻ. Đây cũng là trường hợp đối với những
trẻ khuyết tật và chậm phát triển ở mọi lứa tuổi. Do
đó, các phương pháp chăm sóc sức khỏe cộng đồng
cho các chương trình giữ trẻ và giáo dục mầm non
phụ thuộc nhiều hơn vào việc hạn chế tiếp xúc thân

Trong giai đoạn đóng góp ý kiến công khai, ELD đã
nhận được nhiều ý kiến lo ngại về khẩu trang vải,
bao gồm gây khó chịu, ảnh hưởng đến giao tiếp, độ
bền hạn chế, phải chạm tay khi đeo, tháo và điều
chỉnh và gánh nặng chi phí đối với người giữ trẻ và
gia đình. Ví dụ: các chuyên gia giữ trẻ và giáo viên
mầm non đưa ra các vấn đề như khẩu trang góp
phần gây ra những trở ngại cho sự phát triển xã hội,
cảm xúc hoặc ngôn ngữ của trẻ và những bất lợi khi
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thể khi có thể và dựa nhiều vào các biện pháp khác,
như sử dụng khẩu trang, ổn định nhóm người lớn và
trẻ em, rửa tay và vệ sinh thường xuyên (OHA, tháng
7 năm 2020).

việc tiếp xúc trong nguy cơ tiềm ẩn lây lan COVID-19
(Cơ Quan Y Tế Oregon, tháng 7 năm 2020). Trong
các nhóm ổn định, số lượng trẻ và người lớn giảm
tương tác. Nếu ai đó bị nhiễm bệnh, ít người bị phơi
nhiễm hơn và ít phải cách ly hơn nếu có ca dương
tính. Thiết lập một nhóm ổn định có ý nghĩa đối với
sự tham gia của những người lớn khác không thuộc
nhóm ổn định: chỉ những người lớn đó cần đảm bảo
sức khỏe, an toàn và sự phát triển của trẻ mới có
thể tương tác với các nhóm ổn định này (Cơ Quan Y
Tế Oregon, tháng 7 năm 2020).

Việc ELF tiếp cận với người giữ trẻ đặt ra một số vấn
đề về các thủ tục hạn chế tiếp xúc với người khác.
Ví dụ: các người giữ trẻ của Nhà Trẻ Gia Đình Được
Chứng Nhận (CF) nêu lên mối lo ngại về việc đưa
và đón trẻ bên ngoài nhà trẻ, lưu ý rằng có thể sẽ
mất thêm chi phí khi thực hiện các thủ tục này, vì số
nhân viên tăng. Các ý kiến lo ngại về việc không cho
phép một số hoạt động nhất định có thể làm tăng
khả năng tiếp xúc thân thể ở trẻ nhưng lại phù hợp
với sự phát triển của trẻ nhỏ được giữ.

Hướng dẫn ban đầu đã làm giảm đáng kể quy mô
nhóm đối với trẻ mẫu giáo và trẻ đang tuổi đi học
trong các chương trình của Trung Tâm Được Chứng
Nhận (CC) và Nhà Trẻ Gia Đình Được Chứng Nhận
(CF). Trong thời gian đóng góp ý kiến, những người
giữ trẻ tuyên bố rằng những hạn chế này gây ra gánh
nặng tài chính rất lớn cho những người giữ trẻ cũng
như các gia đình. Hầu hết các chương trình phụ
thuộc vào doanh thu từ học phí, do đó giảm quy mô
nhóm dẫn đến giảm thu nhập trực tiếp của chương
trình. Những người giữ trẻ cũng lưu ý rằng khoản
tài trợ công cộng cho các Cơ Sở Giữ Trẻ Khẩn Cấp ở
Oregon không đủ để thay thế cho doanh thu từ học
phí. Những người khác lưu ý rằng lượng ghi danh
hiện tại ít hơn bình thường ngay cả ở quy mô nhóm
nhỏ hơn. Yêu cầu đối với các nhóm ổn định cũng có
thể tạo ra gánh nặng tài chính bằng cách không cho

Mặc dù không thể hoàn toàn giữ khoảng cách với
người khác trong các chương trình giữ trẻ và giáo
dục mầm non, nhưng hướng dẫn này đưa ra các
bước để cân bằng những mối lo ngại này và hạn chế
tiếp xúc gần gũi nhất có thể. Ví dụ: thay đổi việc chơi
chung đồ chơi và ăn chung trong các hoạt động giữ
trẻ và giáo dục mầm non, và người lớn trong môi
trường giữ trẻ và giáo dục mầm non cần phải giữ
khoảng cách với người khác khi họ không chăm sóc
trẻ, ví dụ như khi họ đang nghỉ giải lao.
Quy Mô Nhóm và Ổn Định Nhóm
Quy mô nhóm và ổn định nhóm đối với cả trẻ và
người lớn là một yếu tố cần hết sức chú ý để giảm
thiểu sự lây lan của COVID-19 trong các cơ sở giữ
trẻ và giáo dục mầm non. Hai phương pháp này hạn
chế số lần tiếp xúc tiềm ẩn với người mắc COVID-19,
giúp hạn chế lây nhiễm. Khoa học khuyến nghị rằng
quy mô nhóm càng nhỏ càng tốt nhưng hiện khoa
học chưa thể đưa ra một con số cụ thể. Khuyến nghị
ban đầu của CDC là nhóm chỉ từ 10 người trở xuống,
tuy nhiên CDC đã loại bỏ hướng dẫn đó.
Bên cạnh quy mô nhóm, ổn định nhóm là một
yếu tố quan trọng khác nhằm giảm sự lây lan của
COVID-19. Còn được gọi là nhóm tụ tập, các nhóm
trẻ và người lớn ổn định này giúp quản lý rủi ro bằng
cách giảm sự phơi nhiễm và tạo điều kiện theo dõi
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khuẩn. Khi một người khỏe mạnh chạm vào bề mặt
bị nhiễm COVID-19 và sau đó chạm vào mặt, mắt
hoặc miệng, họ có nguy cơ bị nhiễm bệnh. COVID-19
cần có một phương pháp tăng cường vượt ra ngoài
khuôn khổ cấp phép hiện tại. Theo Cơ Quan Y Tế
Oregon, cần hết sức tập trung vào các chế độ vệ sinh
(Cơ Quan Y Tế Oregon, tháng 7 năm 2020).

phép các chương trình phân cụm trẻ từ nhiều nhóm
vào đầu hoặc cuối ngày. Những người giữ trẻ và giáo
viên mầm non cho biết rằng họ sẽ không thể hoạt
động kinh doanh nữa nếu vẫn duy trì các yêu cầu
này và không có thêm nguồn doanh thu công cộng
nào.
Phụ huynh và người trông trẻ cũng bày tỏ lo ngại
rằng họ không đủ khả năng chi trả nếu tăng học phí.
Phụ huynh và người trông trẻ đã phải chi trả khá
nhiều tiền cho cơ sở giữ trẻ và giáo dục mầm non.
Họ không đủ khả năng chi trả mức tăng học phí kèm
theo giảm quy mô nhóm giữ trẻ ở lứa tuổi mầm non
và tuổi đi học. Điều này nằm ngoài khả năng của họ.
Các ý kiến khác nói về nguy cơ các gia đình lựa chọn
phương pháp giữ trẻ khác kém an toàn hơn. ELD đã
nhận được ý kiến liên quan đến mối lo ngại về các
gia đình sử dụng dịch vụ giữ trẻ bất hợp pháp nếu
những dịch vụ đó ít bị quản lý chặt hơn. Các mối lo
ngại khác về sức khỏe cộng đồng đã được đưa ra
liên quan đến việc trẻ ít tham gia vào các chương
trình tiền mẫu giáo của tiểu bang, chẳng hạn như
chương trình Tiền Mẫu Giáo và Lời Hứa Mầm Non
của Oregon, do các yêu cầu làm giảm số lượng ghi
danh.

ELD nhận được ý kiến lưu ý rằng tần suất vệ sinh
bảo trì tòa nhà thường xuyên hơn sẽ phát sinh
thêm chi phí đối với các chương trình và đối với phụ
huynh và sẽ cần thêm thời gian và nhân viên thực
hiện. Ví dụ: các chương trình có thể phát sinh chi phí
khi mua thêm các sản phẩm vệ sinh. ELD cũng nhận
được nhiều ý kiến từ phụ huynh và người giữ trẻ đã
nhận ra tầm quan trọng của các biện pháp vệ sinh và
diệt khuẩn tăng cường. Phụ huynh đặc biệt coi trọng
những thực hành này. Ngoài ra còn có thể là gánh
nặng đối với sự phát triển của trẻ từ việc yêu cầu
rửa tay thêm để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.
Tuy nhiên, một số người giữ trẻ đã gửi ý kiến giải
thích cách họ đã tích hợp việc học vào các thực hành
bổ sung này với trẻ.
Việc làm tăng mối quan tâm của người dân đến hoạt
động vệ sinh và diệt khuẩn đóng vai trò quan trọng
trong việc giảm sự lây lan của COVID-19 nhưng lại
làm tăng thêm gánh nặng cho các người giữ trẻ và
gia đình yêu cầu thực hành vệ sinh và diệt khuẩn bổ
sung trong các hướng dẫn đã được sửa đổi. Thực
hành vệ sinh và diệt khuẩn chống COVID-19 được
xây dựng trên cơ sở vệ sinh và diệt khuẩn trong các
yêu cầu cấp phép của Oregon. Các hướng dẫn cung
cấp một số phương án giúp giảm chi phí. Ví dụ: các
chương trình giữ trẻ và giáo dục mầm non—dù là
Trung Tâm Được Chứng Nhận (CC), Nhà Trẻ Gia Đình
Được Chứng Nhận hoặc Nhà Trẻ Gia Đình Có Đăng
Ký—phải cung cấp các trạm rửa tay ngay khi vào
cửa. Gánh nặng tài chính được giảm bớt bằng cách
lựa chọn bồn rửa với xà phòng và nước hoặc các
phương án diệt khuẩn tay với chi phí thấp hơn.

Dựa trên tất cả thông tin có sẵn, quy mô nhóm trong
hướng dẫn đã được sửa đổi. cho các quận trong
Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2 trở về nhóm ban đầu
trong cấp phép, ngoại trừ độ tuổi đi học. Các hướng
dẫn cũng làm rõ rằng các yêu cầu về nhóm ổn định
không nên giới hạn quyền ra vào cơ sở đối với
những bà mẹ cho con bú, vì việc cấm cho con bú sẽ
ảnh hướng lớn đến sự phát triển của trẻ (sự gắn bó
giữa mẹ-bé, cho ăn và dinh dưỡng, xem CFOC 4.1,
lời mở đầu, trang 161, Dịch Vụ Thực Phẩm và Dinh
Dưỡng).
Vệ Sinh và Diệt Khuẩn
Vệ sinh và diệt khuẩn là công việc cần thiết làm giảm
sự lây lan của COVID-19. COVID-19 có thể lây lan
theo nhiều con đường. Mặc dù tiếp xúc giữa người
với người là con đường lây lan chính của COVID-19,
vi-rút cũng có thể lây lan qua các bề mặt bị nhiễm
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Sự Bình Đẳng

Việc đóng cửa các cơ sở giữ trẻ do COVID-19 đang
khiến các gia đình gặp khó khăn hơn trong việc tìm
kiếm và chi trả cho dịch vụ giữ trẻ, điều cần thiết là
sự tham gia của lực lượng lao động và sự phát triển
lành mạnh của con cái họ, đặc biệt là đối với các
gia đình phải cố gắng rất nhiều để có thể chi trả và
đối với các gia đình có trẻ nhỏ với nhu cầu đặc biệt.
Theo Đánh Giá Nhanh về Tác Động của Đại Dịch đối
với Sự Phát Triển - Dự Án Khảo Sát Gia Đình Có Trẻ
Nhỏ (RAPID-EC)18 của Đại Học Oregon trong vài tuần
qua, các gia đình có trẻ nhỏ đang phải đối mặt với
căng thẳng gia tăng do COVID-19, chủ yếu do lo ngại
về việc đáp ứng nhu cầu cơ bản vì mất thu nhập. Dữ
liệu RAPID-EC cũng cho thấy khoảng cách thu nhập
ngày càng lớn giữa các hộ gia đình người da đen và
La-tinh có con nhỏ so với các hộ gia đình khác.

COVID-19 đã phơi bày và làm gia tăng sự bất bình
đẳng về lịch sử và cấu trúc, là điểm đặc trưng đã có
từ lâu của hệ thống giữ trẻ và giáo dục mầm non.
Trước COVID-19, ở Oregon, chủng tộc, thu nhập và
mã zip đóng vai trò là những yếu tố dự đoán chắc
chắn về việc một đứa trẻ có tham gia chương trình
giữ trẻ và giáo dục mầm non chất lượng trước khi đi
học Mẫu giáo hay không. Việc cung cấp các chương
trình giữ trẻ và giáo dục mầm non trong các cộng
đồng nghèo tập trung, cộng đồng nông thôn và các
cộng đồng bị cô lập chủng tộc là không đủ – nhiều
cộng đồng như vậy trở nên bỏ bê việc giữ trẻ.17
Ngoài ra, phần lớn nhân viên giữ trẻ và giáo dục
mầm non ở Oregon là phụ nữ, đa phần là phụ nữ
da màu, phụ nữ nhập cư và phụ nữ có thu nhập
thấp. Nhiều thập kỷ nghiên cứu đã chứng minh mức
lương không đủ và thiếu các lợi ích, chẳng hạn như
bảo hiểm y tế và ngày nghỉ có lương, và thiếu tôn
trọng nghề nghiệp, mặc dù tầm quan trọng của giai
đoạn này đối với sự phát triển khỏe mạnh của trẻ
đang ngày càng được công nhận. Hơn nữa, sự khác
biệt về mức lương dựa trên chủng tộc ở lĩnh vực này
là điều hiển nhiên. Một nghiên cứu năm 2019 cho
thấy nhân viên giữ trẻ người Mỹ gốc Phi và La-tinh
có nhiều khả năng làm ở vị trí cấp thấp hơn trong
các chương trình giữ trẻ và—thậm chí cho các cấp
giáo dục—được trả lương thấp hơn so với các đồng
nghiệp da trắng.

Để đối phó với những ảnh hưởng bất bình đẳng
của cuộc khủng hoảng này đối với các gia đình và
người giữ trẻ, cần phải chú ý đến sự bất bình đẳng
về cấu trúc và lịch sử có trước đại dịch và không tạo
ra sự bất bình đẳng mới do COVID-19 gây ra. Cuộc
khủng hoảng hiện tại của chúng ta làm cho việc tìm
kiếm các giải pháp cho sự bình đẳng vừa khó khăn
vừa cấp bách hơn. Các hướng dẫn này tìm cách đạt
được sự cân bằng giữa các biện pháp phòng chống
vi-rút quan trọng nhất để làm chậm sự lây lan của
COVID-19, đặc biệt là trong các cộng đồng BIPOC bị
ảnh hưởng nặng nề nhất. Một trong những mục tiêu
chính của các nguyên tắc này là giữ an toàn cho trẻ,
người giữ trẻ và gia đình trong môi trường giữ trẻ
và đảm bảo các dịch vụ giữ trẻ và giáo dục mầm non
cho người dân có thu nhập thấp, cộng đồng nông
thôn và cộng đồng da màu phụ thuộc vào dịch vụ
giữ trẻ.

Tình hình khẩn cấp đã tiết lộ thực tế rằng Oregon
không có hệ thống giữ trẻ có thể dễ dàng chống lại
đại dịch này. Trong khi việc thiết lập năm lực lượng
lao động được coi là một phần quan trọng, thì việc
bổ nhiệm chỉ trên lý thuyết. Sự bất bình đẳng được
lưu ý ở trên có nghĩa là nhiều phụ nữ trong số này
không được hỗ trợ đầy đủ để đảm bảo an toàn và
bảo vệ họ trong tình hình khẩn cấp này. Điều này
đặc biệt đúng với 20% lực lượng giữ trẻ của Nhà Trẻ
Gia Đình Có Đăng Ký (RF) ở Oregon đã ngoài 60 tuổi
và hơn một phần ba là người da đen, người da đỏ
và người da màu (BIPOC), theo nghiên cứu, những
người này có nguy cơ nhiễm COVID-19 cao hơn và
nặng hơn.

Thực tế của việc sống trong đại dịch nguy hiểm, toàn
cầu, xen lẫn nhu cầu của các gia đình – đặc biệt là
các gia đình có thu nhập thấp và BIPOC – để tiếp tục
rời khỏi nhà để đi làm và để dịch vụ giữ trẻ vẫn tiếp
diễn có nghĩa là không có lựa chọn tối ưu hay hoàn
hảo nào.
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Đưa và Đón
Yêu cầu
Trong đại dịch COVID-19, cơ sở giữ trẻ và giáo dục mầm non phải:
1.1

Yêu cầu phụ huynh hoặc người giám hộ gửi hoặc đón con từ nhân viên chương
trình bên ngoài cơ sở.
Chỉ dành cho người giữ trẻ của Nhà Trẻ Gia Đình Có Đăng Ký (RF) hoặc
Nhà Trẻ Gia Đình Được Chứng Nhận (CF): Khi chỉ có một nhân viên tại
cơ sở, phụ huynh hoặc người giám hộ được phép vào nhưng phải đợi gia
đình trước đó ra khỏi cơ sở trước khi vào.

1.2

Yêu cầu cha mẹ hoặc người giữ trẻ trong thời gian đưa hoặc đón trẻ phải đeo
khẩu trang hoặc tấm che mặt.

1.3

Yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ trong thời gian đưa hoặc đón trẻ phải duy
trì khoảng cách với người khác khi không giao trẻ cho nhân viên.

1.4

Cung cấp các trạm rửa tay ở lối vào cơ sở – bên ngoài hoặc ngay bên trong - để
trẻ và nhân viên có thể vệ sinh tay khi vào.
Nếu không có bồn rửa với xà phòng và nước, hãy cung cấp nước diệt
khuẩn tay với nồng độ cồn khoảng 60%-95% ở lối vào. Đặt nước diệt
khuẩn tay tránh xa tầm tay trẻ và giám sát quá trình sử dụng của trẻ.

1.5

Vệ sinh hoặc thay tất cả bút viết được sử dụng khi đưa và đón trẻ nếu có nhiều
người sử dụng.

Khuyến nghị
Nên thực hiện các điều dưới đây để nâng cao sức khỏe và an toàn:
A.

Lên lịch thời gian đưa và đón so le đối với các gia đình.

B.

Khuyến khích các gia đình có cùng một người đưa và đón trẻ mỗi ngày.

C.

Nói chuyện với các gia đình về những người có nguy cơ mắc COVID-19 cao hơn
không nên là người đưa và đón trẻ. Những người mắc các bệnh nghiêm trọng
tiềm ẩn có nhiều nguy cơ mắc COVID-19 nghiêm trọng: https://www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/specific-groups/high-risk-complications.html

D.

Xem xét các phương thức ký tên khi vào hoặc ra cơ sở ít tiếp xúc nhất hoặc hoàn
toàn không tiếp xúc, chẳng hạn như mỗi trẻ có một tờ giấy, bút hoặc bảng ghi
tạm khác nhau hoặc yêu cầu nhân viên hoàn tất quy trình đăng nhập và đăng xuất.
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Hướng Dẫn về Sức Khỏe & An Toàn: Kiểm Tra Sức Khỏe Hàng Ngày

Kiểm Tra Sức Khỏe Hàng Ngày
Yêu cầu
Trong đại dịch COVID-19, cơ sở giữ trẻ và giáo dục mầm non phải:
2.1

Tiến hành kiểm tra sức khỏe hàng ngày cho trẻ, nhân viên và bất kỳ người nào
khác (phụ huynh, nhân viên bảo trì, v.v.) ra vào cơ sở. (Xem phần “Lưu Trữ Hồ
Sơ” để ghi lại thông tin kiểm tra sức khỏe.)

2.2

Yêu cầu nhân viên được chỉ định kiểm tra nhiệt độ của tất cả trẻ và các cá nhân
khác tiếp xúc với một nhóm ổn định. Nếu có nhiệt độ từ 100.4 Fahrenheit trở lên
thì phải đưa ra khỏi cơ sở. Nhân viên có thể tự kiểm tra và xác nhận nhiệt độ của
họ hàng ngày.

2.3

Hỏi tất cả những người lớn ra vào, và trẻ (hoặc, nếu trẻ không thể trả lời chính
xác, hãy hỏi những người lớn gửi trẻ):
1. Người lớn hoặc trẻ có tiếp xúc với người dương tính với COVID-19
trong 14 ngày qua?
2. Người lớn hoặc trẻ có tiếp xúc với một người nghi nghiễm COVID-19
trong 14 ngày qua?
• Một trường hợp nghi nhiễm nghĩa là người này đã tiếp xúc với người
bị COVID-19 và người lớn hoặc trẻ bị nghi có triệu chứng bệnh trong 10
ngày qua.
Nếu họ trả lời có cho câu hỏi 1 hoặc 2, trẻ hoặc người lớn đó phải cách
ly trong 14 ngày. Thời gian cách ly kéo dài 14 ngày bắt đầu từ ngày cuối
cùng trẻ hoặc người lớn tiếp xúc với ca nhiễm COVID-19.
• Không được rút ngắn thời gian cách ly 14 ngày bằng cách được xét ng
hiệm âm tính với COVID-19, hoặc bằng cách xin thư cho phép từ một
chuyên gia y tế.
3. Người lớn hoặc trẻ có bị ho bất thường, khó thở hoặc sốt không. “Ho
bất thường” có nghĩa là một cơn ho không bình thường đối với người
này (ví dụ: dị ứng, hen suyễn)
Nếu họ trả lời có trong câu hỏi 3, người đó phải được cách ly khỏi cơ sở
trong 10 ngày và không có triệu chứng nào trong 24 tiếng.
• Liên quan đến ho và khó thở, nếu người đó đã được chuyên gia y tế
kiểm tra và loại trừ khả năng nhiễm COVID-19, họ có thể ở lại hoặc quay
lại cơ sở theo chỉ dẫn của chuyên gia y tế. Bất cứ ai bị sốt 100.4 Fahren
heit đều không được vào cơ sở. Xem thêm thông tin về trường hợp
được phép và không được phép vào cơ sở theo chỉ dẫn của chuyên gia
y tế trong phần “Ứng Phó Với Các Ca Nhiễm COVID-19 Tiềm Ẩn và Đã
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Kiểm Tra Sức Khỏe Hàng Ngày
Được Xác Nhận.”
4. Trẻ hoặc người lớn có các triệu chứng tiêu chảy, nôn mửa, đau đầu,
đau họng, hoặc phát ban hay không?
Nếu có ở câu hỏi 4, người đó phải được loại trừ như sau.
• Nếu được một chuyên gia y tế khám thấy và được thông báo, họ có
thể tiếp tục tham gia hoặc trở lại chương trình theo hướng dẫn đã được
ghi chép của chuyên gia y tế.
• Nếu không được chuyên gia y tế khám, họ có thể trở lại 24 giờ sau khi
giải quyết các triệu chứng.
2.4

Nhân viên có thể tự sàng lọc và xác nhận sức khỏe của mình hàng ngày.

2.5

Hồ sơ kiểm tra sức khỏe hàng ngày chỉ ghi chép những người vào cơ sở với kiểm
tra sức khỏe đạt hay không đạt. Không ghi lại các triệu chứng hoặc nhiệt độ để
đảm bảo tính riêng tư.

2.6

Tham khảo Biểu đồ không ra vào OCC bên dưới, đồng thời hoàn thành kiểm tra
sức khỏe hàng ngày.

2.7

Mang khăn che mặt và Thiết bị Bảo vệ Cá nhân thích hợp, như được chỉ ở trong
phần Thiết bị Bảo vệ Cá nhân cho Trẻ em và Người lớn của tài liệu này.
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Tóm tắt dành riêng

Cho Hoạt Động Giữ Trẻ và Giáo Dục Mầm Non Trong Đại Dịch COVID-19

Nếu trẻ em hoặc nhân viên
bị bệnh bao gồm ốm sốt, ho
không bình thường hoặc khó
thở trong 10 ngày qua:

Người này nên được gửi về
nhà và nên tránh xa cơ sở ít
nhất 10 ngày sau khi có các
triệu chứng và 24 giờ sau khi
hết “sốt” và ho.

Nếu xét nghiệm âm tính
với COVID-19, họ có thể
trở lại 24 giờ sau khi hết
ho và “hết sốt.”
Nếu chuyên gia y tế
đề nghị họ có thể trở
về cơ sở (ví dụ, được
chẩn đoán mắc bệnh gì
khác và được cho dùng
thuốc kháng sinh), họ
có thể trở về cơ sở theo
hướng dẫn của chuyên
gia y tế.

Nếu trẻ em hoặc nhân viên
có các triệu chứng như là
tiêu chảy, nôn mửa, đau đầu,
đau họng hoặc phát ban:

Người này phải được loại
trừ; nên tham khảo ý kiến
chuyên gia y tế.

Nếu chuyên gia y tế đề
nghị họ có thể trở về cơ
sở, họ có thể trở về cơ
sở theo hướng dẫn của
chuyên gia y tế.
Nếu không được
chuyên gia y tế khám,
có thể trở lại 24 giờ sau
khi các triệu chứng hết.

Ngày 14 tháng 8 năm 2020

Nếu một đứa trẻ hoặc nhân
viên đã tiếp xúc với một
người nào đó có trường hợp
COVID-19 dương tính hoặc giả
định hiện tại:

Nếu một đứa trẻ hoặc nhân viên
xuất hiện những triệu chứng này
khi ở cơ sở hoặc biết rằng họ
đã tiếp xúc với một trường hợp
dương tính khi ở cơ sở:

Nếu một đứa trẻ hoặc nhân
viên có một thành viên trong
gia đình có các triệu chứng
của COVID-19 mà chưa được
xác nhận hoặc giả định:

Người bị phơi nhiễm phải
cách ly 14 ngày. 14 ngày bắt
đầu kể từ ngày cuối họ tiếp
xúc với người có trường hợp
COVID-19 dương tính hoặc
giả định.

Tách đứa trẻ hoặc nhân viên
cho đến khi chúng có thể
rời khỏi cơ sở và gửi về nhà
càng sớm càng tốt.

Theo dõi cẩn thận trẻ hoặc
nhân viên về các triệu chứng.
Khuyến khích người bị bệnh đi
xét nghiệm.

Đối với các trường
hợp giả định,
nếu tiếp xúc với
trường hợp giả định
COVID-19, trẻ em
hoặc nhân viên chỉ
cần loại trừ nếu có
“tiếp xúc” ở trong
10 ngày sau khi
người được cho là
COVID-19 . Đây là giai
đoạn chúng có thể
lây nhiễm.

Các định nghĩa quan trọng:
“Ho không bình thường” có nghĩa là bất thường đối với người này - ví
dụ, không phải hen suyễn, dị ứng, cảm lạnh thông thường.
“Sốt” có nghĩa là 100,4 độ F trở lên.
“Không bị sốt” có nghĩa là nhiệt độ dưới 100,4 ° F mà không cần sử
dụng thuốc hạ sốt.
“Tiếp xúc” có nghĩa là tiếp xúc gần (dưới sáu feet) trong hơn 15 phút
với một người có trường hợp COVID-19.
“Trường hợp giả định” có nghĩa là một người đã tiếp xúc với một
trường hợp COVID-19 dương tính và đã xuất hiện các triệu chứng.
“Cách ly” nghĩa là quý vị tránh xa những người khác khi quý vị có thể
bị ốm, ngay cả khi quý vị không có triệu chứng.

Trẻ không thể bị từ chối chăm sóc vì
sợ lây truyền COVID-19:

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources.
Các nhà cung cấp cũng có thể gửi câu hỏi bằng cách gửi email đến ProviderContact@state.or.us.
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Ngoài luật Oregon cấm phân biệt đối xử, nhà cung cấp không thể từ
chối ghi danh cho trẻ tham gia chương trình dựa trên niềm tin rằng
trẻ dễ bị nhiễm COVID-19 hơn do nghề nghiệp, chủng tộc, dân tộc, vị
trí địa lý, khuyết tật của trẻ hoặc cha mẹ , hoặc tình trạng sức khỏe từ
trước.
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Lưu Trữ Hồ Sơ
Yêu cầu
Trong đại dịch COVID-19, cơ sở giữ trẻ và giáo dục mầm non phải:
3.1

Lưu trữ riêng các nhật ký hàng ngày hoặc ghi ra từng nhóm ổn định (những
người trong nhóm đó hoặc những người tiếp xúc với nhóm đó). Ngoài các lý do
để lưu trữ hồ sơ theo quy tắc chăm sóc trẻ, các yêu cầu khác giúp theo dõi nguy
cơ tiếp xúc.
Chỉ dành cho người giữ trẻ của Nhà Trẻ Gia Đình Có Đăng Ký (RF) và Nhà
Trẻ Gia Đình Được Chứng Nhận (CF): tất cả khách ra vào trong thời gian
hoạt động của cơ sở phải được ghi lại và lưu nhật ký những người ở
trong nhà trẻ. Những người trên 12 tuổi sống trong nhà trẻ không cần
phải được ghi vào hồ sơ điểm danh giữ trẻ hàng ngày – họ được cho là
có mặt.

3.2

Ghi trong nhật ký hàng ngày:
Tên trẻ.
Tên người lớn hoàn tất việc đưa và đón trẻ (không cần chữ ký).
Ngày và thời gian đưa đón.
Tên của bất kỳ nhân viên hoặc người nào tiếp xúc với một nhóm
ổn định, ngày và giờ đưa và đón.
Hồ sơ kiểm tra sức khỏe hàng ngày cho tất cả trẻ, nhân viên và
bất kỳ người nào vào cơ sở (xem các yêu cầu Kiểm tra sức khỏe
hàng ngày để được hướng dẫn chi tiết). Chỉ ghi kiểm tra đạt hay
không đạt – không ghi thông tin cụ thể.
Nếu cơ sở cung cấp dịch vụ đưa và đón trẻ, tên của tất cả những
người trên xe và thông tin liên lạc của họ (nếu chưa được ghi ở
mục khác).

3.3

Nhật ký hàng ngày phải được lưu trữ trong 2 năm (thời gian thông thường theo
quy tắc giữ trẻ).

3.4

Nếu cơ sở là một bộ phận của trường K-12, thông tin này có thể được ghi lại và
đưa vào hồ sơ của trường để theo dõi việc tiếp xúc.
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Lưu Trữ Hồ Sơ
Khuyến nghị
Nên thực hiện các điều dưới đây để nâng cao sức khỏe và an toàn:
A.

Để giảm thiểu khả năng lây lan bệnh từ việc chia sẻ bút viết, nhân viên nên hoàn
thành tất cả các tài liệu cần thiết thay cho phụ huynh hoặc người giám hộ.
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Gia Đình Tham Dự
Yêu cầu
Trong đại dịch COVID-19, cơ sở giữ trẻ và giáo dục mầm non phải:
4.1

Thông báo cho các gia đình về yêu cầu hoạt động trong COVID-19, cách các
chương trình hoạt động khác nhau trong thời gian này và bất kỳ chính sách
chương trình nào khác dành riêng cho COVID-19.

4.2

Truyền đạt các yêu cầu mà các gia đình phải tuân theo, bao gồm các thủ tục gửi,
đón trẻ.

4.3

Cung cấp thông tin liên quan đến cơ sở và COVID-19 cho các gia đình theo cách
mà họ có thể hiểu được.

4.4

Khi yêu cầu các gia đình tham gia các hoạt động chính thức thường được tổ chức
trực tiếp như họp phụ huynh-giáo viên, họp hội đồng hoặc các hoạt động cá
nhân thông thường khác, thường thực hiện qua điện thoại.

4.5

Ghé đến các gia đình để cung cấp dịch vụ hoặc vì lý do khác của cơ sở.

4.6

Nếu các gia đình không thể tham gia vào các chuyến thăm ảo hoặc qua điện
thoại hoặc đối với các phụ huynh vào cơ sở để cho con bú, các cơ sở phải tạo và
tuân theo một cách thức để gia đình trực tiếp vào cơ sở, yêu cầu tối thiểu:
Thực hiện theo các yêu cầu khoảng cách với người khác với nhân viên và
trẻ không thuộc gia đình họ.
Đeo khẩu trang hoặc tấm che mặt.
Tận dụng không gian ngoài trời nếu có và phù hợp.
Tại một thời điểm, chỉ một gia đình được vào và các các nhân cần thiết
khác như người phiên dịch.
Lên lịch trước (khi có thể).

4.7

Cho phép các thành viên gia đình vào cơ sở nếu lo lắng về sức khỏe và sự an
toàn của con họ. Các thành viên gia đình vào cơ sở phải tuân theo các yêu cầu
đối với người lớn trong cơ sở.

4.8

Đảm bảo các phụ huynh cho con bú, phụ huynh hoặc người giám hộ trẻ có nhu
cầu nuôi dưỡng đặc biệt và chọn tham gia chương trình để nuôi con, được cung
cấp một không gian riêng phù hợp không có những đứa khác. Không gian phải
được vệ sinh và diệt khuẩn giữa các lần ghé thăm.

4.9

Cho phép các gia đình muốn ghi danh ghé thăm cơ sở chỉ khi trẻ không có mặt.
Mỗi lần chỉ có một gia đình có thể đến cơ sở và gia đình phải tuân thủ các yêu
cầu kiểm tra sức khỏe và lưu giữ hồ sơ hàng ngày, đeo khẩu trang hoặc tấm che
mặt và giữ khoảng cách với người khác.
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Gia Đình Tham Dự
Khuyến nghị
Nên thực hiện các điều dưới đây để nâng cao sức khỏe và an toàn:
A.

Đưa ra những cách thức để gia đình hiểu về trải nghiệm hàng ngày của con họ,
chẳng hạn như gia đình ghé thăm trường và các ứng dụng chia sẻ ảnh hoặc video hoặc báo cáo hàng ngày qua email hoặc tin nhắn.

B.

Hạn chế đem các đồ dùng từ nhà đến cơ sở và từ cơ sở về nhà, đặc biệt là những
đồ dùng khó rửa hoặc vệ sinh.

C.

Cung cấp cho các gia đình thông tin về sự lây lan của COVID-19 và hỗ trợ tìm hiểu
hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng mới nhất, bao gồm cả những việc làm của họ
bên ngoài cơ sở có thể ảnh hưởng đến con của họ, những đứa trẻ khác và nhân
viên như duy trì giãn cách xã hội hoặc đeo khẩu trang khi ra ngoài.

25

5

Hướng Dẫn về Sức Khỏe & An Toàn: Quy Mô Nhóm và Nhóm Ổn Định

Quy Mô Nhóm và Nhóm Ổn Định
Yêu cầu
Trong đại dịch COVID-19, cơ sở giữ trẻ và giáo dục mầm non phải:
5.1

Chỉ định và giữ trẻ trong các nhóm ổn định với cùng người lớn được chỉ định.
Một trẻ mới vào có thể được thêm hoặc chuyển sang một nhóm ổn định
khác nếu thay đổi lâu dài.

5.2

Yêu cầu nhân viên giữ khoảng cách với người khác (tức là sáu feet) tại mọi thời điểm
trong cơ sở với người lớn cũng như các nhân viên khác thường không cùng nhóm ổn
định.

5.3

Yêu cầu nhân viên được chỉ định vào một nhóm ổn định giữ khoảng cách với người
khác với trẻ từ các nhóm ổn định khác và thực hiện các biện pháp phòng ngừa để
đảm bảo trẻ thực hiện theo.
Nhân viên và trẻ không cần phải giữ khoảng cách với người lớn hoặc trẻ
trong nhóm ổn định của mình.

5.4

Chỉ nhân viên được chỉ định vào một nhóm ổn định mới có thể ở trong các lớp học
với các ngoại lệ sau:
Người lớn khác ngoài nhóm ổn định có thể được phép vào lớp để cung cấp:
• Các dịch vụ chuyên biệt cho trẻ như những dịch vụ liên quan đến Can
thiệp sớm hoặc Giáo dục mầm non đặc biệt.
• Đáp ứng các yêu cầu giám sát của chương trình được tài trợ hoặc quy
định công khai.
• Duy trì tỷ lệ trong giờ nghỉ giải lao của nhân viên (ví dụ: công nhân thời vụ).
• Dịch vụ cho cơ sở buộc phải thực hiện trong giờ hoạt động.

5.5

Khi cung cấp các hoạt động ngoài trời, không được sắp xếp nhiều hơn một nhóm trẻ
ổn định ở một khu vực bên ngoài cùng một lúc. Các chương trình có thể có các khu
vực riêng miễn là các nhóm ổn định được tách ra và mỗi trẻ có ít nhất 75 feet vuông
trong khu vực đó.

5.6

Các Chương Trình Được Ghi Lại có thể sử dụng một hàng rào trực quan để xác định
không gian được sử dụng bên ngoài.

5.7

Không cơ sở nào được phục vụ hơn 250 trẻ.

5.8

Tỷ lệ giữa nhân viên và trẻ và quy mô nhóm tối đa phải tuân thủ các quy định trong
quy tắc cấp phép theo người giữ trẻ và theo giấy phép của người giữ trẻ có thể dành
cho ít trẻ hơn. Quy mô và tỷ lệ nhóm này cũng các yêu cầu bổ sung được trình bày
dưới đây.
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Quy Mô Nhóm và Nhóm Ổn Định
Yêu cầu, Các quận trong Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2
Trong đại dịch COVID-19, cơ sở giữ trẻ và giáo dục mầm non phải:
5.9

Các chương trình được ghi nhận ở lứa tuổi mầm non và tuổi đến trường hoạt
động tại nhà phải duy trì tỷ lệ giữa nhân viên và trẻ là 1:10 và quy mô nhóm tối
đa là 16.

5.10

Trẻ Gia Đình Có Đăng Ký (RF) – có thể có tối đa một nhóm 10 trẻ ổn định. Lưu ý:
Những người giữ trẻ RF không có yêu cầu diện tích không gian liên quan đến số
lượng trẻ được giữ.
Mười hai trẻ có thể được ghi danh vào một nhóm ổn định nhưng chỉ có
10 (hoặc ít hơn, trong trường hợp trẻ sơ sinh và tại một số nhà trẻ gia
đình) có thể có mặt trong một lớp học hoặc trong cơ sở cùng một lúc.
Trong tổng số 10 trẻ đó, có thể có không quá sáu trẻ ở độ tuổi mẫu giáo
trở xuống (bao gồm cả con của người giữ trẻ), trong đó chỉ có hai trẻ
dưới 24 tháng tuổi.

5.11

Nhà Trẻ Gia Đình Được Chứng Nhận (CF) – không quá 16 trẻ là quy mô tối đa
cho một nhóm ổn định.
20 trẻ có thể được ghi danh vào một nhóm ổn định nhưng chỉ có 16
(hoặc ít hơn, trong trường hợp trẻ sơ sinh và tại một số nhà chăm sóc
trẻ gia đình) có thể có mặt cùng một lúc.
Đôi khi, người giữ trẻ CF có thể chia trẻ thành hai nhóm ổn định trong
các lớp học khác nhau. Không quá 10 trẻ tham dự mỗi lớp học cùng một
lúc (vẫn không quá 16 trẻ tại cơ sở trong CF cùng một lúc). Mỗi nhóm
riêng biệt, ổn định có thể có 12 trẻ được ghi danh.
• Phải có một hàng rào ngăn cách giữa hai nhóm, cao ít nhất bốn feet và
đủ chắc chắn để ngăn trẻ đi qua đó.
• Rào ngăn cách phòng phải được chấp thuận bởi chuyên gia cấp phép.
Mỗi nhóm trẻ phải ở trong một không gian đáp ứng tối thiểu 35 feet
vuông cho mỗi trẻ. Nếu một chương trình giữ hơn 12 trẻ trong một
nhóm, phải đáp ứng quy định 50 feet vuông mỗi trẻ cho bốn trẻ còn lại.

5.12

Trung Tâm Được Chứng Nhận (CC), Chương Trình Được Ghi Lại và Trường Học –
phải đáp ứng các tỷ lệ trong Bảng 1 bên dưới, trừ khi được cấp phép hoạt động
theo Bảng 2.
Mỗi nhóm trẻ phải ở trong một không gian đáp ứng tối thiểu 35 feet
vuông cho mỗi trẻ.
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Quy Mô Nhóm và Nhóm Ổn Định
Bảng 1: Quy Định Chăm Sóc Trẻ, Tỷ Lệ và Quy Mô Nhóm
Tuổi của Trẻ

Số Lượng Người Chăm Sóc Tối
Thiểu Cho Trẻ

Số Lượng Trẻ Tối Đa
Trong Một Nhóm

Sáu tuần đến 23 tháng
tuổi

1:4

8

24 đến 35 tháng tuổi

1:5

10

36 tháng tuổi đến tuổi
học Mẫu giáo

1:10

20

Tuổi mẫu giáo và lớn
hơn

1:15

Giai đoạn 1 & 2 : 20

Bảng 2: Quy Định Chăm Sóc Trẻ, Tỷ Lệ và Quy Mô Nhóm
Số Lượng Người Chăm Sóc Tối
Thiểu Cho Trẻ

Số Lượng Trẻ Tối Đa
Trong Một Nhóm

Sáu tuần tuổi đến
dưới 30 tháng tuổi

1:4

8

30 tháng tuổi đến tuổi
học Mẫu giáo

1:10

20

Tuổi mẫu giáo và lớn
hơn

1:15

Giai đoạn 1 & 2 : 20

Tuổi của Trẻ

Trung tâm có thể có thêm tối đa bốn trẻ ghi danh vào nhóm ổn định,
miễn là trẻ tham gia cùng một lúc trong một lớp học không vượt quá số
nhóm tối đa trong biểu đồ trên.
Phòng tập thể dục, phòng ăn và các phòng lớn tương tự khác được giới
hạn cho một nhóm 20 trẻ (hoặc chia thành hai nhóm 10 trẻ). Những căn
phòng lớn đó không thể chia thành nhiều “lớp học” và để cho mỗi lớp
học có một nhóm 20 trẻ.
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Quy Mô Nhóm và Nhóm Ổn Định
Khuyến nghị, quận trong Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2
Nên thực hiện các điều dưới đây để nâng cao sức khỏe và an toàn:
A.

Một nhóm có thể có nhiều nhân viên/giáo viên hơn mức tối thiểu theo yêu cầu
trong giấy phép hoặc ít trẻ hơn mức tối đa được phép để cung cấp dịch vụ giữ
trẻ với chất lượng tốt hơn.

B.

Các chương trình có nhân viên hoặc phục vụ trẻ em có nguy cơ cao bị nhiễm
COVID-19 nên cân nhắc phục vụ ít hơn số trẻ em tối đa cho mỗi nhóm.

Yêu cầu, Các quận trong giai đoạn cơ sở
Trong đại dịch COVID-19, cơ sở giữ trẻ và giáo dục mầm non phải:
5.13

Các chương trình được ghi nhận ở lứa tuổi mầm non và tuổi đến trường hoạt
động tại nhà phải duy trì tỷ lệ giữa nhân viên và trẻ là 1:10 và quy mô nhóm tối
đa là 10.

5.14

Nhà Trẻ Gia Đình Có Đăng Ký (RF) – có thể có tối đa một nhóm 10 trẻ ổn định.
Lưu ý: Những người giữ trẻ RF không có yêu cầu diện tích không gian liên quan
đến số lượng trẻ được giữ.
Mười hai trẻ có thể được ghi danh vào một nhóm ổn định nhưng chỉ có
10 (hoặc ít hơn, trong trường hợp trẻ sơ sinh và tại một số nhà trẻ gia
đình) có thể có mặt trong một lớp học hoặc trong cơ sở cùng một lúc.
Trong tổng số 10 trẻ đó, có thể có không quá sáu trẻ ở độ tuổi mẫu giáo
trở xuống (bao gồm cả con của người giữ trẻ), trong đó chỉ có hai trẻ
dưới 24 tháng tuổi.

5.15

Nhà Trẻ Gia Đình Được Chứng Nhận (CF) – có thể có tổng số không quá 16 trẻ
em trong hai nhóm ổn định. Không quá 10 trẻ tham dự mỗi lớp học cùng một lúc
(vẫn không quá 16 trẻ tại cơ sở trong CF cùng một lúc).
Mỗi nhóm trẻ em phải ở trong một không gian đáp ứng tối thiểu 35 bộ
vuông / trẻ em.
Phải có một hàng rào ngăn cách giữa hai nhóm, cao ít nhất bốn feet và
đủ chắc chắn để ngăn trẻ đi qua đó.
Rào ngăn cách phòng phải được chấp thuận bởi chuyên gia cấp phép.
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Quy Mô Nhóm và Nhóm Ổn Định
5.16

Trung Tâm Được Chứng Nhận (CC), Chương Trình Được Ghi Lại và Trường Học –
phải đáp ứng các tỷ lệ trong Bảng 3 bên dưới, trừ khi được cấp phép hoạt động
theo Bảng 4.
Mỗi nhóm trẻ phải ở trong một không gian đáp ứng tối thiểu 35 feet
vuông cho mỗi trẻ.
Bảng 3: Quy Định Chăm Sóc Trẻ, Tỷ Lệ và Quy Mô Nhóm
Tuổi của Trẻ

Số Lượng Người Chăm Sóc Tối
Thiểu Cho Trẻ

Số Lượng Trẻ Tối Đa
Trong Một Nhóm

Sáu tuần đến 23 tháng
tuổi

1:4

8

24 đến 35 tháng tuổi

1:5

10

36 tháng tuổi đến tuổi
học Mẫu giáo

1:10

Tuổi mẫu giáo và lớn
hơn

1:15

10
10

Bảng 4: Quy Định Chăm Sóc Trẻ, Tỷ Lệ và Quy Mô Nhóm
Số Lượng Người Chăm Sóc Tối
Thiểu Cho Trẻ

Số Lượng Trẻ Tối Đa
Trong Một Nhóm

Sáu tuần tuổi đến
dưới 30 tháng tuổi

1:4

8

30 tháng tuổi đến tuổi
học Mẫu giáo

1:10

10

Tuổi mẫu giáo và lớn
hơn

1:15

10

Tuổi của Trẻ

Trung tâm có thể có thêm tối đa bốn trẻ ghi danh vào nhóm ổn định,
miễn là trẻ tham gia cùng một lúc trong một lớp học không vượt quá số
nhóm tối đa trong biểu đồ trên.
Phòng tập thể dục, phòng ăn và các phòng lớn tương tự khác được giới
hạn cho hai nhóm ổn định. Điều này chỉ áp dụng cho độ tuổi đi học.
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Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân Cho Trẻ và Người Lớn
Yêu cầu
Trong đại dịch COVID-19, cơ sở giữ trẻ và giáo dục mầm non phải:
6.1

Yêu cầu tất cả nhân viên, nhà thầu, người giữ trẻ dịch vụ khác, khách hoặc tình
nguyện viên đang ở trong cơ sở hoặc trong khu giữ trẻ được chỉ định của người
giữ trẻ tại nhà phải đeo khẩu trang hoặc tấm che mặt. Khẩu trang và tấm che
mặt phải tuân theo Hướng Dẫn của CDC về Khẩu Trang: http
ttps://w
s://ww
ww.cdc.
.cdc.ggov/
cor
orona
onavirus/2019-nc
virus/2019-nco
ov/pr
v/preeven
entt-ge
-getting-sick/diy
tting-sick/diy-cloth-cloth-fface-c
ace-co
overings.h
erings.html
tml.
Chỉ nhà cung cấp và nhân viên: ngoại trừ yêu cầu phải đeo tấm che mặt
hoặc khăn che mặt nếu họ có tình trạng sức khỏe hoặc khuyết tật, theo
chỉ định của bác sĩ, điều này khiến họ không thể đeo khăn che mặt.

6.2

Yêu cầu tất cả trẻ đang học mẫu giáo trở lên đang ở trong cơ sở giữ trẻ hoặc bộ
phận giữ trẻ được chỉ định của chương trình Nhà Trẻ Gia Đình Có Đăng Ký (RF)
hoặc Nhà Trẻ Gia Đình Được Chứng Nhận (CF) phải đeo khẩu trang hoặc tấm che
mặt. Khẩu trang và tấm che mặt phải tuân theo Hướng Dẫn của CDC về Khẩu
Trang: http
ttps://w
s://ww
ww.cdc.
.cdc.ggov/
v/ccor
orona
onavirus/2019-nc
virus/2019-nco
ov/pr
v/preeven
entt-g
-geetting-sick/diy
tting-sick/diy-cloth-fface-c
clothace-co
overings.h
erings.html.
tml.

6.3

Người lớn và trẻ trong độ tuổi mẫu giáo trở lên phải đeo khẩu trang hoặc tấm
che mặt khi ra ngoài nếu không thể duy trì khoảng cách sáu feet với người khác.

6.4

Cho phép trẻ từ hai tuổi đến tuổi Mẫu giáo đeo khẩu trang hoặc tấm che mặt,
nếu: phụ huynh/người giám hộ yêu cầu, khẩu trang hoặc tấm che mặt phù hợp
với kích thước khuôn mặt của trẻ và trẻ có thể tự tháo khẩu trang hoặc tấm che
mặt mà không cần giúp đỡ.

6.5

Nếu trẻ tháo khẩu trang hoặc tấm che mặt, hoặc cần tháo khẩu trang hoặc tấm
che mặt trong một khoảng thời gian ngắn thì nhân viên:
Phải giám sát trẻ duy trì khoảng cách từ sáu feet trở lên với tất cả người
lớn và trẻ khác khi đã tháo khẩu trang hoặc tấm che mặt.
Nếu cần, chỉ cho trẻ cách đeo khẩu trang hoặc tấm che mặt một cách
hiệu quả.
Hướng dẫn trẻ đeo lại khẩu trang hoặc tấm che mặt một cách an toàn.
Không được kỷ luật trẻ vì không thể đeo khẩu trang hoặc tấm che mặt
một cách an toàn.

6.6

Cho phép trẻ Mẫu giáo và trẻ lớn hơn không đeo khẩu trang hoặc tấm che mặt:
Nếu trẻ có bệnh lý gây khó thở khi đeo khẩu trang, được ghi nhận theo
lệnh bác sĩ của trẻ.
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6.7

Tuyệt đối không đeo khẩu trang hoặc tấm che mặt cho trẻ dưới hai tuổi.

6.8

Yêu cầu nhân viên hoặc trẻ rửa tay trước khi đeo khẩu trang hoặc tấm che mặt,
sau khi tháo khẩu trang hoặc tấm che mặt, và bất cứ lúc nào chạm vào khẩu
trang hoặc tấm che mặt.
Có thể sử dụng các sản phẩm diệt khuẩn tay với nồng độ cồn 60-95%
thay thế cho việc rửa tay.
Phải giám sát trẻ khi sử dụng chất diệt khuẩn tay, và phải để xa tầm tay
của trẻ khi không sử dụng.

6.9

Cần phải giặt khẩu trang hoặc thay khẩu trang mới hàng ngày.
Sau khi tháo khẩu trang bẩn, phải để khẩu trang ở nơi an toàn mà người
khác không thể chạm vào. Ví dụ: có thể đặt vào một túi nhựa hoặc hộp
nhựa mà trẻ không thể chạm vào trước khi được giặt sạch.

6.10

Phải lau sạch tấm che mặt bằng chất diệt khuẩn vào cuối ngày sau khi sử dụng.

6.11

Đối với khẩu trang hoặc tấm che mặt dùng một lần, chỉ được đeo một lần duy
nhất.

6.12

Phải thay khăn che mặt sau khi kiểm tra sức khỏe hàng ngày nếu người lớn tiếp
xúc với trẻ bị bệnh.

6.13

Tấm che mặt phải được vệ sinh sau khi kiểm tra sức khỏe hàng ngày nếu người
lớn tiếp xúc với trẻ em bị bệnh. Các Trung Tâm Được Chứng Nhận và các Chương
Trình Được Ghi Lại, các tấm che mặt phải được khử trùng sau khi hoàn thành
việc kiểm tra sức khỏe hàng ngày.

6.14

Chỉ dành cho các Trung tâm được Chứng nhận và các Chương Trình Được Ghi Lại:
Yêu cầu người lớn tham gia kiểm tra sức khỏe và an toàn mặc một lớp quần áo
sạch bên ngoài (ví dụ: áo cỡ lớn hơn, dài tay, cài nút hoặc áo choàng dài tay, hoặc
tạp dề) trong quá trình kiểm tra sức khỏe hàng ngày. Yêu cầu người lớn, chẳng
hạn như những công nhân thời vụ hoặc những nhân viên chương trình can thiệp
sớm, tương tác với nhiều nhóm ổn định, mặc một lớp quần áo sạch sẽ bên ngoài
khi chuyển đến một nhóm mới.

6.15

Phải chuẩn bị một lớp quần áo sạch bên ngoài (ví dụ: áo cỡ lớn hơn, dài tay, cài
nút hoặc áo choàng dài tay, hoặc một tấm vải, chăn, v.v.) để người lớn mặc khi
chăm sóc trẻ sơ sinh và để buộc tóc nếu cần thiết.

6.16

Đảm bảo nhân viên giữ trẻ trực tiếp chăm sóc và theo dõi trẻ hoặc nhân viên
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khác có các triệu chứng mắc COVID-19 duy trì khoảng cách sáu feet và đeo khẩu
trang hoặc tấm che mặt trước khi ra khỏi cơ sở giữ trẻ.
6.17

Phải thay quần áo sau khi bị dính chất dịch cơ thể.

Khuyến nghị
Nên thực hiện các điều dưới đây để nâng cao sức khỏe và an toàn:
A.

Thiết lập các thỏa thuận bằng văn bản với phụ huynh để ghi lại yêu cầu đeo khẩu
trang hoặc tấm che mặt cho (các) trẻ từ hai tuổi đến Mẫu giáo.

B.

Nhân viên trực tiếp chăm sóc và theo dõi trẻ hoặc nhân viên khác có các triệu
chứng mắc COVID-19 phải đeo “khẩu trang y tế” trước khi ra khỏi cơ sở giữ trẻ.
“Khẩu trang y tế” một thiết bị y tế, gồm có khẩu trang dùng cho phẫu thuật và
khẩu trang lọc bụi N-95. Phải đeo khẩu trang vải hoặc tấm che mặt nếu không có
khẩu trang y tế. Vẫn phải giữ khoảng cách với người khác cho dù đeo khẩu trang
y tế, khẩu trang vải hay tấm che mặt.

C.

Tấm kính chắn Plexiglas hoặc rào chắn nhựa trong có thể được sử dụng để tăng
cường tại khu vực ra vào, chẳng hạn như quầy lễ tân hoặc khu vực đón trẻ. Rào
chắn này phải rộng ít nhất ba feet và cao bốn feet, để ở tầm của miệng và mũi.
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Yêu cầu
Trong đại dịch COVID-19, cơ sở giữ trẻ và giáo dục mầm non phải:
7.1

Không được phép đi dã ngoại trừ khi tổ chức ngoài trời hoàn toàn. Các chuyến
dã ngoại đến các địa điểm trong nhà không được phép.
Không được phép đi lại đối với các chuyến dã ngoại trừ khi không có
không gian ngoài trời tại chương trình hoặc không có không gian ngoài
trời nhưng đi bộ với khoảng cách an toàn.
Khi tham gia các chuyến đi ngoài trời:
• Người lớn và trẻ phải rửa tay hoặc sử dụng chất diệt khuẩn tay trước
và sau khi tham gia.
• Các chương trình phải giữ các nhóm ổn định cách xa nhau và tránh
tiếp xúc với những trẻ khác hết mức có thể.

7.2

Duy trì khoảng cách ít nhất 36 inch giữa các tấm đệm, giường hoặc cũi và nằm
ngủ so le đầu và chân (trẻ được sắp xếp sao cho đầu của trẻ nằm ở giường này
ngang với chân của trẻ nằm giường bên cạnh) trong thời gian ngủ trưa và ban
đêm.

7.3

Hạn chế cho trẻ dùng chung vật dụng và đồ chơi trong một hoạt động. Nếu dùng
chung, trẻ phải rửa tay bằng xà phòng và nước hoặc sử dụng chất diệt khuẩn tay
vào cuối hoạt động và trước khi bắt đầu một hoạt động mới.

7.4

Vệ sinh và diệt khuẩn các vật dụng lớp học giữa các lần sử dụng.

7.5

Ngừng sử dụng các khu vực lớp học hoặc vật dụng mà trẻ thường phải tương tác
trong khi tham gia, chẳng hạn như bàn cát và bàn uống nước chung hay hộp cát
ngoài trời.

Khuyến nghị
Nên thực hiện các điều dưới đây để nâng cao sức khỏe và an toàn:
A.

Giảm thời gian dành cho các hoạt động của cả nhóm hoặc nhóm đông người.

B.

Hạn chế số lượng trẻ trong mỗi không gian chương trình, chẳng hạn như trung
tâm học tập.

C.

Tùy thuộc vào quy mô nhóm và độ tuổi của trẻ, tách môi trường học tập thành
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các không gian riêng cho từng trẻ.
D.

Giảm thiểu thời gian đứng thành hàng và thực hiện các bước để đảm bảo duy trì
khoảng cách giữa các trẻ.

E.

Kết hợp thêm thời gian bên ngoài hàng ngày, với không quá một nhóm trẻ ổn
định ở một khu vực bên ngoài tại một thời điểm. Quý vị có thể có các khu vực
riêng miễn là các nhóm ổn định được tách ra và mỗi trẻ có ít nhất 75 feet vuông
trong khu vực đó.

F.

Vệ sinh diệt khuẩn thiết bị chơi ngoài trời giữa các nhóm trẻ.

G.

Tăng khoảng cách giữa các trẻ trong khi hoạt động theo bàn.

H.

Lập kế hoạch cho các hoạt động không yêu cầu tiếp xúc gần gũi giữa nhiều trẻ.

I.

Cung cấp cho trẻ đồ dùng và thiết bị riêng nếu có thể (ví dụ: dụng cụ viết, kéo,
ghế cao).

J.

Kết hợp thảm được chỉ định tại thời gian tập hợp vòng tròn.

K.

Đối với các hoạt động giác quan, nhân viên có thể sắp xếp căn phòng cho các
hoạt động giác quan được thiết lập cho từng cá nhân, sử dụng giỏ hoặc khay
riêng cho mỗi trẻ.
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Yêu cầu
Trong đại dịch COVID-19, cơ sở giữ trẻ và giáo dục mầm non phải:
8.1

Yêu cầu nhân viên và trẻ rửa tay trong ít nhất 20 giây (chất khử trùng tay có nồng
độ cồn 60-95% được cho phép trong trường hợp đánh dấu hoa thị*):
Trước và sau khi ăn, chuẩn bị thức ăn, và chuẩn bị chai lọ.
Trước và sau khi uống thuốc.
Sau khi đi vệ sinh hoặc hỗ trợ trẻ đi vệ sinh.
Trước và sau khi mặc tã.
Sau khi lau mũi, ho hoặc hắt hơi.*
Sau khi đi vào từ bên ngoài.*
Khi vào và ra khỏi cơ sở giữ trẻ.*
Nếu nhân viên đang di chuyển giữa các nhóm ổn định.*
Sau khi dùng chung đồ chơi, đồ dùng học tập, v.v.

8.2

Để đồ rửa tay dễ lấy cho từng nhóm ổn định.

8.3

Cất giữ chất khử trùng tay ngoài tầm tay của trẻ khi không sử dụng.
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Yêu cầu
Trong đại dịch COVID-19, cơ sở giữ trẻ và giáo dục mầm non phải:
9.1

Không để trẻ tự múc đồ ăn trong dĩa ăn lớn dùng chung theo kiểu bữa ăn gia
đình. Có một nhân viên múc đồ ăn cho từng trẻ trong dĩa ăn lớn dùng chung.

9.2

Nhân viên phải rửa tay trước và sau khi giúp trẻ ăn.

9.3

Giám sát chặt chẽ tất cả giờ ăn, bao gồm bữa ăn cho trẻ sơ sinh và trẻ mới tập
đi, để ngăn trẻ dùng chung và/hoặc chạm vào thức ăn khác của nhau.

9.4

Cho phép phụ huynh cho con bú hoặc những người có con với nhu cầu nuôi
dưỡng đặc biệt được tham gia chương trình nhằm mục đích nuôi dưỡng.

9.5

Ngưng sử dụng vòi nước uống trừ việc hứng nước vào các vật chứa khác như
chai nước.

Khuyến nghị
Nên thực hiện các điều dưới đây để nâng cao sức khỏe và an toàn:
A.

Các chương trình có thể cung cấp bữa trưa đóng gói và cá nhân, chấp nhận bữa
trưa và đồ ăn nhẹ từ gia đình hoặc cung cấp bữa ăn được chuẩn bị tại chỗ.

B.

Sắp xếp hoặc xen kẽ lịch ăn uống sao cho một nhóm gồm ít trẻ hơn ăn vào từng
thời điểm khác nhau.

C.

Nếu không gian cho phép, hãy cân nhắc để mỗi trẻ cách nhau sáu feet trong bữa
ăn.
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Yêu cầu
Trong đại dịch COVID-19, cơ sở giữ trẻ và giáo dục mầm non phải:
10.1

Vận hành hệ thống thông gió đúng cách và/hoặc tăng lưu thông không khí ngoài
trời càng nhiều càng tốt bằng cách mở cửa sổ và cửa ra vào, sử dụng quạt và các
phương pháp khác.

10.2

Bề Mặt Chung
Đeo găng tay dùng một lần khi vệ sinh và diệt khuẩn bề mặt. Thay vì
găng tay dùng một lần, quý vị có thể đeo găng tay có thể tái sử dụng (ví
dụ: cao su) trừ khi làm sạch và khử trùng các khu vực xung quanh người
bệnh hoặc khi tiếp xúc với tã, phân, máu và các chất dịch cơ thể khác.
Rửa tay bằng xà phòng và nước ngay khi tháo găng tay.
Đậy chặt chai lọ đựng thuốc khử trùng. Để thuốc khử trùng tay xa tầm
tay trẻ.
Vệ sinh bề mặt bẩn bằng chất tẩy rửa hoặc xà phòng và nước trước khi
khử trùng.
Dùng các sản phẩm khử trùng trong gia đình được EPA phê chuẩn sử
dụng để chống SARS-CoV-2: https://www.epa.gov/paturalide-registra
tion/list-n-disininfants-use-against-sars-cov-2-covid -19. Làm theo hướng
dẫn trên nhãn (ví dụ: nồng độ, phương pháp ứng dụng, thời gian tiếp xúc).
Có thể sử dụng dung dịch thuốc tẩy gia dụng pha loãng khi phù hợp với
bề mặt.
• Hòa nước (không phải nước nóng) với thuốc tẩy theo hướng dẫn trên
chai thuốc tẩy. Để hỗn hợp thuốc tẩy pha loãng trên bề mặt ít nhất một
phút.
• Không pha lẫn thuốc tẩy hoặc các sản phẩm tẩy rửa và khử trùng khác
với nhau. Việc này có thể tạo ra khói rất nguy hiểm khi hít phải.
• Nếu sử dụng thuốc tẩy, hãy pha loãng thuốc tẩy hàng ngày; ghi nhãn
chai với hàm lượng và ngày pha.

10.3

Khu Vực Giữ Trẻ – Bảng 5 tóm tắt lịch trình vệ sinh theo yêu cầu và phương
pháp vệ sinh. Xem lại các yêu cầu dưới đây để biết chi tiết quan trọng.
Đồ chơi
• Thu gom đồ chơi bỏ vào “miệng” sau mỗi lần sử dụng.

44

Hướng Dẫn về Sức Khỏe & An Toàn: Vệ Sinh và Bảo Trì Tòa Nhà

Vệ Sinh và Bảo Trì Tòa Nhà
Thu gom tất cả các đồ chơi khác hàng ngày hoặc khi đồ chơi bị bẩn.
• Sắp xếp đồ chơi vào các thùng đựng riêng biệt: một thùng cho đồ chơi
vải và đồ chơi nhồi bông và một thùng cho đồ chơi bằng gỗ và nhựa. Sắp
xếp trước đồ chơi sẽ giúp quý vị dễ dàng giặt và diệt khuẩn hơn.
• Vào cuối ngày, hoặc tại một thời điểm nhất định (ví dụ giờ ngủ trưa),
vệ sinh, rửa sạch và diệt khuẩn đồ chơi.
• Có thể vệ sinh đồ chơi bằng máy giặt, máy rửa chén hoặc bằng tay.
• Nếu vệ sinh đồ chơi bằng máy giặt:
• Sử dụng nước nóng và chất tẩy rửa.
• Sấy đồ chơi khô hoàn toàn trong máy sấy nóng nếu có thể.
• Nhiều đồ chơi mềm làm bằng vải, chẳng hạn như thú nhồi
bông, lục lạc và quần áo có thể vệ sinh bằng máy giặt. Kiểm tra
hướng dẫn trên đồ chơi.
• Nếu rửa đồ chơi bằng máy rửa chén:
• Sử dụng lượng chất tẩy dành cho rửa máy rửa chén phù hợp
theo khuyến nghị của nhà sản xuất.
• Vận hành đồ chơi qua chu trình giặt và sấy khô hoàn toàn.
• Không rửa đồ chơi cùng với bát đĩa, dụng cụ bẩn, v.v.
• Một số đồ chơi cứng như gỗ, nhựa hoặc kim loại có thể được
vệ sinh trong máy rửa chén. Kiểm tra hướng dẫn trên đồ chơi.
• Nếu rửa đồ chơi bằng tay, hãy áp dụng quy trình sau:
• Bước 1: Rửa và chà kỹ đồ chơi bằng xà phòng hoặc chất tẩy
rửa và nước ấm để loại bỏ hầu hết bụi bẩn và nước bọt. Điều
quan trọng là phải vệ sinh đồ chơi trước khi diệt khuẩn vì chất
khử trùng giết chết vi khuẩn tốt hơn trên bề mặt sạch.
• Bước 2: Rửa sạch đồ chơi bằng nước để loại bỏ bụi bẩn, cặn
xà phòng và vi khuẩn để bề mặt sạch sẽ.
• Bước 3: Diệt khuẩn đồ chơi. Diệt khuẩn làm giảm vi khuẩn
trên bề mặt đến mức được coi là an toàn.
• Nhúng đồ chơi vào dung dịch diệt khuẩn, hoặc phun lên toàn bộ bề
mặt đồ chơi bằng bình xịt. Bảo vệ da của quý vị bằng cách đeo găng tay
cao su gia dụng.
• Để đồ chơi khô hoàn toàn (qua đêm) hoặc để thời gian tiếp xúc 2 phút
trước khi lau khô đồ chơi bằng khăn giấy.
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• Khi sử dụng dung dịch tẩy để diệt khuẩn, clo từ dung dịch tẩy khử
trùng sẽ bay hơi khỏi đồ chơi, do đó không còn cặn và không cần rửa
thêm.
Đồ Vật Dùng Cho Miệng
• Phải vệ sinh nhiệt kế, núm vú giả, đồ chơi cho trẻ đang mọc răng và
các đồ vật tương tự và diệt khuẩn các bộ phận có thể tái sử dụng giữa
các lần sử dụng.
• Không được dùng chung núm vú giả.
Bề Mặt Mềm
• Đối với các bề mặt mềm (xốp), chẳng hạn như sàn trải thảm, thảm và
màn, hãy loại bỏ bụi bẩn có thể nhìn thấy nếu có và vệ sinh, khử trùng
bằng chất tẩy rửa thích hợp được chỉ định sử dụng trên các bề mặt này.
• Hút bụi sàn trải thảm và thảm hàng ngày khi không có trẻ.
• Sau khi vệ sinh:
• Nếu đồ có thể giặt được, hãy giặt đồ theo hướng dẫn của nhà
sản xuất bằng cách sử dụng cài đặt nước ấm nhất thích hợp cho
đồ và sau đó làm khô đồ hoàn toàn
• Nếu không, hãy sử dụng các sản phẩm được EPA phê duyệt để sử
dụng chống lại SARS-CoV-2 phù hợp với bề mặt xốp: https://www.epa.
gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2covid-19.
Bề Mặt Tiếp Xúc Nhiều
• Các bề mặt tiếp xúc nhiều, chẳng hạn như tay nắm cửa, công tắc đèn,
mặt bàn, tay cầm, bàn làm việc, điện thoại, bàn phím và nhà vệ sinh,
phải được khử trùng hàng ngày vào cuối ngày
Các Yêu Cầu Bổ Sung Cụ Thể đối với Người Giữ Trẻ của Nhà Trẻ Gia
Đình Có Đăng Ký (RF) và Nhà Trẻ Gia Đình Được Chứng Nhận (CF)
• Các không gian phải được dọn dẹp giữa thời gian các thành viên trong
gia đình sử dụng không gian và thời gian khi một nhóm trẻ sử dụng
không gian giữ trẻ được chỉ định.
• Các đồ dùng để giữ trẻ phải được giặt riêng với đồ dùng cho gia đình
hoặc các thành viên trong nhà.
Khu Vực Ngủ – Bảng 5 tóm tắt kế hoạch vệ sinh cần thiết và phương
pháp vệ sinh. Xem lại các yêu cầu dưới đây để biết chi tiết quan trọng.
• Xử lý và giặt đồ vải linen, quần áo và các vật dụng khác có thể giặt
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• Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước khi đóng gói, vệ
sinh và khử trùng đồ vải linen, quần áo và các vật dụng khác
được giặt.
• Đeo găng tay dùng một lần khi xử lý quần áo bẩn từ người bị
bệnh.
• Bỏ vào túi hoặc thùng chứa tất cả đồ vải linen, quần áo và các
vật dụng khác bị bẩn trước khi lấy ra khỏi khu vực để đem đi
giặt.
• Không giũ quần áo bẩn.
• Giặt đồ theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Sử dụng chế độ
nước ấm nhất thích hợp và làm khô hoàn toàn các vật dụng.
• Có thể giặt chung đồ bẩn của người ốm với vật dụng của
người khác.
Ga trải giường, bao gối, cũi, ghế bố, tấm đệm và chăn
• Vệ sinh và diệt khuẩn ga trải giường, bao gối, cũi, ghế bố, tấm đệm và
chăn trước khi cho trẻ khác sử dụng.
Khu Vực Nhà Vệ Sinh và Thay Tã – Bảng 5 tóm tắt kế hoạch vệ sinh cần
thiết và phương pháp vệ sinh. Xem lại các yêu cầu dưới đây để biết chi
tiết quan trọng.
• Khử trùng bồn rửa tay, quầy, bồn cầu, tay cầm toilet, sàn nhà, bàn thay
tã, ghế bô, thùng rác đựng tã và sàn phòng tắm với tần suất trong Bảng 5.
Khu Vực Thực Phẩm – Bảng 5 tóm tắt kế hoạch vệ sinh cần thiết và
phương pháp vệ sinh. Xem lại các yêu cầu dưới đây để biết chi tiết
quan trọng.
• Vệ sinh các vật dụng trong khu vực thực phẩm bao gồm tủ lạnh, tủ
đông, dụng cụ ăn uống, chai lọ, bát đĩa, quầy bếp, bề mặt chuẩn bị thực
phẩm, bồn rửa chuẩn bị thực phẩm, thiết bị nhà bếp (máy xay sinh tố,
đồ khui hộp, xoong nồi, thớt), bàn và ghế ăn dặm, ghế ăn và sàn bếp với
tần suất trong Bảng 5.
Điện Tử – Bảng 5 tóm tắt kế hoạch vệ sinh cần thiết và phương pháp vệ
sinh. Xem lại các yêu cầu dưới đây để biết chi tiết quan trọng.
• Làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất để vệ sinh và khử trùng.
• Nếu không có hướng dẫn, hãy sử dụng khăn lau hoặc thuốc xịt có cồn
với nồng độ cồn ít nhất 70%. Lau khô các bề mặt.
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10.4

Bảng 5. Lịch Trình Vệ Sinh Cần Thiết (xem các yêu cầu ở trên để biết chi tiết)
Lưu ý: Đôi khi, có thể cần phải vệ sinh, rửa sạch, diệt khuẩn và/ hoặc khử trùng
thường xuyên hơn. Phương pháp 3 bước là 1. RỬA 2. XẢ và 3. DIỆT KHUẨN hoặc
KHỬ TRÙNG
Dung dịch diệt khuẩn được sử dụng để giảm vi khuẩn trên bề mặt nhưng
không thể loại bỏ hoàn toàn. Chất diệt khuẩn làm giảm vi khuẩn trên bề
mặt đến mức được coi là an toàn. Phương pháp 3 bước diệt khuẩn
thường được sử dụng nhất đối với bề mặt thực phẩm, nhà bếp và lớp
học.
Dung dịch khử trùng được sử dụng để tiêu diệt hoặc làm bất hoạt vi khu
ẩn và ngăn chúng phát triển. Chất khử trùng được Cơ Quan Bảo Vệ Môi
Trường (EPA) Hoa Kỳ quy định. Phương pháp 3 bước khử trùng thường
được sử dụng nhất cho dịch cơ thể và phòng tắm/khu vực thay tã.
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Bảng 5. Lịch Trình Vệ Sinh Cần Thiết
Vật dụng

Diệt khuẩn hay
Khử trùng?
Diệt Khuẩn

Khử Trùng

Tần suất
Lưu ý: Đôi khi, có thể cần phải làm sạch, rửa sạch, diệt
khuẩn và/hoặc khử trùng thường xuyên hơn
Hàng Ngày

Hàng Tuần

Ghi chú

Trước/Sau Mỗi Lần
Sử Dụng

Khu Vực Giữ Trẻ
Đồ chơi

X

Đồ dùng dành
cho miệng

X

X

X

• Thu gom đồ chơi
bỏ vào “miệng” sau
mỗi lần sử dụng của
một đứa trẻ.
• Thu gom tất cả các
đồ chơi khác hàng
ngày hoặc khi đồ
chơi bị bẩn.

X

• Phải vệ sinh nhiệt
kế, núm vú giả, đồ
chơi cho trẻ đang
mọc răng và các đồ
vật tương tự và diệt
khuẩn các bộ phận có
thể tái sử dụng giữa
các lần sử dụng.
• Không được dùng
chung núm vú giả

Các bề mặt
mềm (ví dụ: sàn
trải thảm, thảm
và màn)

X

X

• Hút bụi sàn trải
thảm và thảm hàng
ngày.
• Diệt khuẩn nếu bề
mặt mềm bị nhiễm
bẩn, sử dụng các sản
phẩm được EPA phê
duyệt sử dụng chống
SARS-CoV-2.

Các bề mặt tiếp
xúc nhiều (ví dụ:
tay nắm cửa,
công tắc đèn,
mặt bàn không
dùng để nấu ăn,
tay cầm, bàn,
điện thoại, bàn
phím và nhà vệ
sinh)

X

X

• Diệt khuẩn vào cuối
mỗi ngày.

49

Hướng Dẫn về Sức Khỏe & An Toàn: Vệ Sinh và Bảo Trì Tòa Nhà

Vệ Sinh và Bảo Trì Tòa Nhà
Bảng 5. Lịch Trình Vệ Sinh Cần Thiết
Vật dụng

Diệt khuẩn hay
Khử trùng?
Diệt Khuẩn

Khử Trùng

Tần suất
Lưu ý: Đôi khi, có thể cần phải làm sạch, rửa sạch, diệt
khuẩn và/hoặc khử trùng thường xuyên hơn
Hàng Ngày

Hàng Tuần

Ghi chú

Trước/Sau Mỗi Lần
Sử Dụng

Khu Vực Giữ Trẻ
Các yêu cầu bổ sung cụ thể đối với Người Giữ Trẻ của Nhà Trẻ Gia Đình Có Đăng Ký (RF) và Nhà Trẻ Gia Đình Được Chứng Nhận (CF)
• Các không gian phải được dọn dẹp giữa thời gian các thành viên trong gia đình sử dụng không gian và thời gian khi một nhóm trẻ sử dụng
không gian giữ trẻ được chỉ định.• Các đồ dùng để giữ trẻ phải được giặt riêng với đồ dùng cho gia đình hoặc các thành viên trong nhà.

Khu Vực Ngủ
Đồ vải linen,
quần áo và các
vật dụng khác
có thể giặt
Ga trải giường,
bao gối, cũi, ghế
bố, tấm đệm và
chăn

X

• Vệ sinh ít nhất hàng
tuần và giữa những
lần trẻ khác sử dụng.

X

X

• Vệ sinh và diệt
khuẩn ga trải giường,
vỏ gối, cũi, ghế bố,
tấm đệm và chăn
trước khi cho trẻ
khác sử dụng và ít
nhất hàng tuần.

Khu Vực Nhà Vệ Sinh và Thay Tã
Bồn rửa tay và
vòi nước

X

Sau mỗi lần sử
dụng

Bàn thay tã

X

Sau mỗi lần sử
dụng

Ghế bô

X

Sau mỗi lần sử
dụng

Thùng rác đựng
tã

X

X

Sàn phòng tắm

X

X

• Vào cuối ngày.

Mặt bàn

X

• Vào cuối ngày.

Nhà vệ sinh

X
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Bảng 5. Lịch Trình Vệ Sinh Cần Thiết
Vật dụng

Diệt khuẩn hay
Khử trùng?
Diệt Khuẩn

Khử Trùng

Tần suất
Lưu ý: Đôi khi, có thể cần phải làm sạch, rửa sạch, diệt
khuẩn và/hoặc khử trùng thường xuyên hơn
Hàng Ngày

Hàng Tuần

Ghi chú

Trước/Sau Mỗi Lần
Sử Dụng

Khu Ăn Uống
Bề mặt chuẩn bị
thực phẩm

X

X

Dụng cụ ăn uống
và bát đĩa

X

Sau mỗi lần
sử dụng

Bàn và ghế ăn
dặm

X

X

Mặt bàn

X

Diệt khuẩn vào
cuối ngày

Sau mỗi lần
sử dụng

Dụng cụ chuẩn bị
thực phẩm

X

X

Sau mỗi lần
sử dụng

Bảng sử dụng
hỗn hợp

X

• Trước khi để thức
ăn.

Tủ lạnh

X

• Vệ sinh hàng tháng.

Bồn rửa chuẩn bị
thức ăn

X

X

Sàn bếp

X

X

Đồ Điện Tử
Đồ điện tử

• Làm theo hướng
dẫn của nhà sản xuất.

X

51

Hướng Dẫn về Sức Khỏe & An Toàn: Vệ Sinh và Bảo Trì Tòa Nhà

Vệ Sinh và Bảo Trì Tòa Nhà
Khuyến nghị
Nên thực hiện các điều dưới đây để nâng cao sức khỏe và an toàn:
A.

Cân nhắc việc vận hành hệ thống thông gió liên tục và thay đổi bộ lọc thường
xuyên hơn. Không sử dụng quạt nếu chúng gây ra rủi ro về an toàn hoặc sức
khỏe, chẳng hạn như tăng phơi nhiễm với phấn hoa/dị ứng hoặc làm trầm trọng
thêm các triệu chứng hen suyễn. Ví dụ: không sử dụng quạt khi đóng kín cửa ra
vào và cửa sổ và quạt làm cho không khí trong lớp học lưu thông ngược trở lại.

B.

Hãy xem xét đặt hoặc dán một lớp che phủ có thể lau chùi được trên các thiết
bị điện tử, chẳng hạn như máy tính bảng, màn hình cảm ứng, bàn phím và điều
khiển từ xa.

C.

Đối với trẻ em hoặc người lớn bị hen suyễn, hãy hạn chế sử dụng các sản phẩm
tẩy rửa nhất, và nếu có thể, sử dụng khi trẻ không ở trong cơ sở hoặc trong
phòng đó. Nếu có thể, hãy sử dụng khăn lau hoặc thoa sản phẩm trực tiếp lên
khăn ẩm, thay vì sử dụng bình xịt khi có trẻ em hoặc người lớn bị hen suyễn.
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Yêu cầu
Trong đại dịch COVID-19, cơ sở giữ trẻ và giáo dục mầm non phải:
11.1

Lập kế hoạch cho một ca nhiễm đã được xác nhận và khả năng cơ sở có thể phải
đóng cửa. (Xem phần “Kế Hoạch Sức Khỏe & An Toàn COVID-19”).

11.2

Các quyết định về việc bắt buộc đóng cửa sẽ được đưa ra cùng với nhân viên của
Ban Giáo Dục Mầm Non và cơ quan y tế công cộng địa phương.

11.3

Có để lên kế hoạch cho một đứa trẻ có nhu cầu sức khỏe đặc biệt.
Nếu một đứa trẻ đăng ký có nhu cầu sức khỏe đặc biệt hoặc dễ mắc
bệnh, bao gồm COVID-19, người giữ trẻ và phụ huynh phải lập kế hoạch
chăm sóc cho trẻ. Người giữ trẻ phải đảm bảo tất cả các nhân viên làm
việc với trẻ hiểu được kế hoạch.

11.4

Ngoài luật Oregon cấm phân biệt đối xử, người giữ trẻ không thể từ chối ghi
danh cho trẻ tham gia chương trình vì cho rằng trẻ dễ bị nhiễm COVID-19 hơn
do nghề nghiệp, chủng tộc, dân tộc, vị trí địa lý của trẻ hoặc cha mẹ, khuyết tật,
hoặc tình trạng sức khỏe từ trước.

11.5

Người giữ trẻ phải loại trừ nhân viên và trẻ có các triệu chứng hoặc trường hợp
COVID-19 như sau:
Người lớn hoặc trẻ em bị bệnh kèm theo sốt, ho bất thường hoặc khó
thở trong 10 ngày qua.
• Ho bất thường có nghĩa là tình trạng bất thường đối với người này – ví
dụ: không phải hen suyễn, dị ứng, cảm lạnh thông thường.
• Sốt có nghĩa là 100.4 độ Fahrenheit trở lên mà không dùng thuốc hạ
sốt.
• Cá nhân đó phải tránh xa cơ sở giữ trẻ trong 10 ngày sau khi xuất hiện
các triệu chứng và 24 tiếng sau khi hết sốt và ho mà không dùng thuốc
hạ sốt.
• Quy tắc loại trừ 10 ngày được áp dụng nếu những người đó có
kết quả xét nghiệm dương tính hoặc không được xét nghiệm.
• Nếu một đứa trẻ hoặc nhân viên có các triệu chứng xét nghiệm
COVID-19 âm tính, có thể trở lại 24 tiếng sau khi hết ho và sốt
mà không cần dùng đến thuốc hạ sốt.
• Nếu một đứa trẻ hoặc nhân viên có các triệu chứng của
COVID-19 được chuyên gia y tế cho phép quay lại cơ sở giữ trẻ
(ví dụ: được chẩn đoán mắc bệnh khác và được cho dùng thuốc
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kháng sinh) thì họ được phép trở lại cơ sở giữ trẻ. Cần phải có tài liệu từ
chuyên gia y tế. Người đó phải hết sốt trong ít nhất 24 giờ.
Người lớn hoặc trẻ em đã tiếp xúc với người nhiễm hoặc nghi nghiễm
COVID-19 hiện tại.
• Phơi nhiễm được định nghĩa là một cá nhân tiếp xúc gần (dưới 6 feet)
trong hơn 15 phút với ca nhiễm COVID-19.
• Một ca nghi nhiễm được định nghĩa là một người đã tiếp xúc với một
ca COVID-19 dương tính và xuất hiện các triệu chứng.
• Người bị phơi nhiễm phải cách ly trong 14 ngày. Bắt đầu tính 14 ngày
kể từ lần cuối cùng tiếp xúc với người nhiễm hoặc nghi nghiễm
COVID-19.
• Đối với các ca nghi nhiễm, nếu tiếp xúc với một ca nghi nhiễm
COVID-19, cấm vào cơ sở chỉ khi người lớn hoặc trẻ bị phơi nhiễm trong
10 ngày sau khi người bị nghi nhiễm COVID-19 bắt đầu có các triệu
chứng. Đây là giai đoạn có thể lây nhiễm.
Nếu một người xuất hiện các triệu chứng này khi ở cơ sở hoặc biết rằng
họ đã tiếp xúc với một ca dương tính tại cơ sở, hãy đưa họ về nhà càng
sớm càng tốt, và tách họ ra cho đến khi họ có thể rời khỏi cơ sở.
Nếu một đứa trẻ hoặc nhân viên có các triệu chứng tiêu chảy, nôn mửa,
đau đầu, đau họng, hoặc phát ban, chúng phải được loại trừ và khuyên
họ nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế.
• Nếu được một chuyên gia y tế khám thấy và được thông báo, họ có
thể tiếp tục tham gia hoặc trở lại chương trình theo hướng dẫn đã được
ghi chép của chuyên gia y tế.
• Nếu không được chuyên gia y tế khám, họ có thể trở lại 24 giờ sau khi
giải quyết các triệu chứng.
11.6

Bất kỳ ai đến cơ sở giữ trẻ mà có thành viên trong gia đình mắc các triệu chứng
của COVID-19 chưa được xác nhận hoặc nghi nhiễm thì phải được theo dõi các
triệu chứng một cách cẩn thận. Thành viên gia đình bị bệnh nên được khuyến
khích đi xét nghiệm.
Yêu cầu, Các Ca Nhiễm COVID-19 Đã Được Xác Nhận
Trong đại dịch COVID-19, cơ sở giữ trẻ và giáo dục mầm non phải:

11.7

Thông báo cho cơ quan y tế công cộng địa phương và Văn Phòng Giữ Trẻ nếu bất
kỳ ai đã vào cơ sở này, kể cả các thành viên gia đình trong cơ sở giữ trẻ gia đình,
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được chẩn đoán mắc COVID-19. Cơ sở phải liên hệ ngay với cơ quan y tế công
cộng địa phương và chuyên gia cấp phép (hoặc có thể gọi đến (503) 947-1400).
Để tìm kiếm thông tin của cơ quan y tế công cộng địa phương, hãy truy
cập https://www.oregon.gov/oha/PH/ProviderPartnerResources/Local
HealthDepartmentResources/Pages/lhd.aspx.
11.8

Thông báo cho nhân viên thích hợp, ngoài cơ quan y tế công cộng địa phương và
Văn Phòng Giữ Trẻ nếu chương trình của quý vị có tham gia:
ERDC: dpu.providerreporting@dhsoha.state.or.us hoặc 800-699-9074.
Lời Hứa Với Trẻ, Lời Hứa Mầm Non, hay Chương Trình Tiền Mẫu Giáo của
Oregon: Angela.Stinson@ode.state.or.us hoặc 971-940-4198.

11.9

Liên lạc, phối hợp với cơ quan y tế công cộng địa phương, với tất cả gia đình và
cá nhân khác đã ở cơ sở trong 14 ngày qua về các ca nhiễm đã được xác nhận.

11.10

Trường hợp xác nhận có ca nhiễm COVID-19 tại một cơ sở, đảm bảo rằng tất
cả trẻ em và nhân viên trong nhóm ổn định – và bất kỳ ai đã tiếp xúc với nhóm
– không đến cơ sở và được thông báo về việc cần phải cách ly tại nhà trong 14
ngày.

11.11

Các quyết định về việc bắt buộc đóng cửa sẽ được đưa ra cùng với nhân viên ELD
và cơ quan y tế công cộng địa phương.

Khuyến nghị
Nên thực hiện các điều dưới đây để nâng cao sức khỏe và an toàn:
A.

Đăng ký nhận bản tin COVID-19 từ OHA:
https://www.govstatus.egov.com/OR-OHA-COVID-19.
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Chuyên Chở
Yêu cầu
Trong đại dịch COVID-19, cơ sở giữ trẻ và giáo dục mầm non phải:
12.1

Nếu chuyên chở trẻ, hãy lập một kế hoạch chuyên chở đáp ứng các yêu cầu sau
đây và được thiết lập và chia sẻ với nhân viên và gia đình.
Các kế hoạch chuyên chở phải tuân thủ tất cả các hướng dẫn hiện hành
của tiểu bang và liên bang.
Các kế hoạch chuyên chở theo chương trình phải bao gồm những điều
sau:
• Các phác đồ kiểm tra sức khỏe cho nhân viên và trẻ em.
• Yêu cầu về Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân.
• Lịch trình và tài liệu vệ sinh và diệt khuẩn.
• Lịch trình chuyên chở mà giảm thiểu thời gian chuyên chở mỗi trẻ.
• Quy trình liên lạc với gia đình và nhân viên để nhận thông tin cập
nhật, thông tin bổ sung về sức khỏe, và những thay đổi đối với quy trình
chuyên chở.
• Quy trình đưa trẻ nhiễm bệnh về nhà, sử dụng phương tiện chuyên
chở.

12.2

Đảm bảo trẻ em mắc bệnh trong thời gian tham gia chương trình được đưa về
nhà ngay lập tức và không được chở trên cùng một chiếc xe được dùng để chở
các trẻ em trong chương trình.

12.3

Yêu cầu chỉ cung cấp phương tiện chuyên chở cho một nhóm trẻ ổn định; nhóm
này có thể khác với các nhóm ổn định được thực hiện trong cơ sở.

12.4

Yêu cầu nhân viên chuyên chở tuân theo các quy trình sức khỏe khi báo cáo đi
làm bằng cách sử dụng “Kiểm Tra Sức Khỏe Hàng Ngày” có trong hướng dẫn này.

12.5

Yêu cầu nhân viên chuyên chở tuân thủ các quy tắc cấm vào cơ sở.

12.6

Yêu cầu nhân viên chuyên chở đeo khẩu trang hoặc tấm che mặt.

12.7

Đảm bảo nhân viên tuân theo tất cả hướng dẫn của Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân
(IEP) hoặc Kế Hoạch Dịch Vụ Gia Đình Cá Nhân (IFSP) để chuyên chở trẻ một cách
an toàn và phù hợp.

12.8

Yêu cầu một người lớn đưa trẻ lên xe; người lớn này phải ở lại sau khi kiểm tra
sức khỏe hàng ngày xong.
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12.9

Tiến hành kiểm tra sức khỏe hàng ngày như được mô tả trong phần “Kiểm Tra
Sức Khỏe Hàng Ngày” của hướng dẫn này trước khi trẻ lên xe buýt. Việc xác nhận
kiểm tra sức khoẻ hàng ngày phải được ghi lại.

12.10

Xây dựng và thực hiện các quy trình yêu cầu giữ khoảng cách giữa nhân viên và
(những) người lớn đưa trẻ tới.

12.11

Chỉ định trẻ vào cùng một vị trí và chỗ ngồi mỗi ngày. Phải lập và trình bày rõ
ràng sơ đồ chỗ ngồi cho tất cả nhân viên chuyên chở.

12.12

Để giảm sự lây lan từ người sang người, nhân viên chuyên chở phải đảm bảo các
trẻ cách nhau ít nhất ba feet trong quá trình chuyên chở.

12.13

Trẻ phải ra khỏi xe theo cách hạn chế tối đa trẻ đi qua nhau (ví dụ: cho trẻ xuống
từ đầu đến cuối xe).

12.14

Nhân viên phải sử dụng bình xịt hoặc gel diệt khuẩn tay (nồng độ cồn 60-95%)
khi đỡ từng đứa trẻ và khi lên và xuống xe.

12.15

Nhân viên và trẻ phải rửa tay khi vào cơ sở.

12.16

Ngay sau mỗi lần chuyên chở, vệ sinh và diệt khuẩn toàn bộ phương tiện chuyên
chở, đặc biệt chú ý đến các bề mặt thường xuyên chạm vào, chẳng hạn như ghế
xe/ghế dành cho trẻ, vô lăng, tay nắm cửa, tay vịn, dây an toàn, lỗ thông hơi và
mặt trên của ghế. Các sản phẩm diệt khuẩn phải được EPA phê duyệt để sử dụng
chống lại SARS-CoV-2: https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19.

Khuyến nghị
Nên thực hiện các điều dưới đây để nâng cao sức khỏe và an toàn:
A.

Các chương trình cung cấp dịch vụ chuyên chở có thể cần thiết lập việc ghi danh
lớp học dựa trên nhu cầu chuyên chở để giảm thiểu tương tác chéo giữa các trẻ.

B.

Người lớn đưa và đón trẻ em nên là một thành viên trong gia đình.

C.

Cần ưu tiên lưu thông không khí. Nếu thời tiết cho phép và giả định rằng không
gây ra bất kỳ rủi ro nào khác cho trẻ (ví dụ: trẻ có các vấn đề về giác quan) thì lúc
nào cũng nên mở cửa sổ. Nếu không thể, nên sử dụng hệ thống thông gió bên
trong.
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Yêu cầu
Trong đại dịch COVID-19, cơ sở giữ trẻ và giáo dục mầm non phải:
13.1

Đảm bảo tất cả các nhân viên cần thiết được đào tạo về sơ cứu và hô hấp nhân
tạo. Đào tạo chỉ qua mạng sẽ được chấp nhận đến hết tháng 7 năm 2021 cho
việc chứng nhận lại.

13.2

Cung cấp khả năng tiếp cận để phát triển nghề nghiệp góp phần vào mục tiêu
học tập chuyên môn của nhân viên và đáp ứng các yêu cầu về chương trình hoặc
giấy phép giữ trẻ.

13.3

Đảm bảo nhân viên có các nguồn lực cần thiết để tham gia các khóa học qua
mạng hoặc đào tạo từ xa.

13.4

Không khuyến khích đào tạo trực tiếp. Nếu xem xét đào tạo trực tiếp, hãy đảm
bảo cá nhân hoặc tổ chức cung cấp đào tạo đã nhận được sự chấp thuận trước
của ELD về 1) bất kỳ khóa đào tạo trực tiếp nào và 2) đáp ứng các yêu cầu phát
triển nghề nghiệp.
Ngoại lệ: Không cần phê duyệt trước đối với đào tạo trực tiếp nếu tất cả
những người tham gia làm việc tại cùng một cơ sở giữ trẻ hoặc giáo dục
mầm non hoặc ở trong cùng một hộ gia đình và không làm việc tại các cơ
sở khác và:
• Việc đào tạo diễn ra tại cơ sở nơi nhân viên làm việc.
• Không phá vỡ các nhóm trẻ và nhân viên ổn định.
• Việc tham gia không vượt quá yêu cầu của tiểu bang đối với các cuộc
họp nhóm liên quan đến quận đó, hoặc để huấn luyện hoặc quan sát
trong lớp/chương trình, chỉ có thêm một người lớn được vào phòng.
• Giữ khoảng cách với người khác được duy trì trong suốt toàn bộ khóa
đào tạo.
• Người tham gia phải đeo khẩu trang hoặc tấm che mặt.

13.5

Tất cả nhân viên phải xem lại các hướng dẫn này, “Hướng Dẫn về Sức Khỏe & An
Toàn đối với Hoạt Động Giữ Trẻ và Giáo Dục Mầm Non Trong Đại Dịch COVID-19,”
cũng như bất kỳ cập nhật nào đối với các hướng dẫn này, trước khi thực hiện, kể
cả những người mới được thuê giữ trẻ trước ngày làm việc đầu tiên hoặc trong
buổi hướng dẫn nhân viên.
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Khuyến nghị
Nên thực hiện các điều dưới đây để nâng cao sức khỏe và an toàn:
A.

Cung cấp quyền truy cập vào đào tạo kỹ năng số cho nhân viên để hỗ trợ việc
học qua mạng cho bản thân, trẻ em hoặc gia đình.

B.

Cung cấp khả năng tiếp cận để phát triển chuyên môn về sức khỏe tâm thần và
hỗ trợ khả năng phục hồi cho bản thân, gia đình và trẻ em phù hợp với văn hóa
của nhân viên và gia đình.

C.

Hỗ trợ giảng viên, huấn luyện viên hoặc nhân viên phát triển chuyên môn về hỗ
trợ đáp ứng thông qua các phương pháp giữ khoảng cách.
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Kế Hoạch Sức Khỏe & An Toàn COVID-19
Yêu cầu
Trong đại dịch COVID-19, cơ sở giữ trẻ và giáo dục mầm non phải:
14.1

Lập “Kế Hoạch Bằng Văn Bản Sức Khỏe & An Toàn COVID-19” cho mỗi cơ sở.
(Điều này khác với các kế hoạch khẩn cấp hoặc kế hoạch khác đã được yêu cầu
bởi các quy tắc cấp phép.)

14.2

Đảm bảo mọi thông tin liên quan đến “Kế Hoạch Sức Khỏe & An Toàn COVID-19”
của cơ sở được cung cấp cho các gia đình theo cách mà họ có thể hiểu được.

14.3

ELD sẽ cung cấp một mẫu tùy chọn để lập “Kế Hoạch Sức Khỏe & An Toàn
COVID-19”. Nếu quý vị chọn không sử dụng mẫu này thì quý vị phải đưa vào tất
cả các yếu tố bắt buộc đã được xác định trong mẫu này.

14.4

“Kế Hoạch Sức Khỏe & An Toàn COVID-19” sẽ bao gồm trọng tâm là đào tạo và
giao tiếp với nhân viên và các gia đình liên quan đến cơ sở. “Kế Hoạch Sức Khỏe
& An Toàn COVID-19” của cơ sở giữ trẻ sẽ được chia sẻ với tất cả các gia đình và
nhân viên và dán ở nơi dễ nhìn thấy.

14.5

Mỗi cơ sở giữ trẻ phải tiếp tục theo dõi “Kế Hoạch Sức Khỏe & An Toàn
COVID-19” của mình trong cả năm và cập nhật khi cần thiết. Tất cả các bản sửa
đổi phải được chia sẻ với tất cả các gia đình và nhân viên và được dán ở nơi dễ
nhìn thấy.

14.6

“Kế Hoạch Sức Khỏe & An Toàn COVID-19” phải được hoàn thành trong vòng
45 ngày kể từ ngày ELD ban hành mẫu để lập “Kế Hoạch Sức Khỏe & An Toàn
COVID-19”.
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