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Danh Sách Kiểm Tra để Báo Cáo Trường 
Hợp Nhiễm Bệnh dành cho Nhà Trẻ 
Kể cả các thành viên trong gia đình của 
nhà trẻ gia đình 

Nếu bất kỳ ai đã vào nhà trẻ và được chẩn đoán mắc 
COVID-19 thì: 

 Thông báo cho cơ quan y tế công cộng địa phương càng nhanh 
càng tốt (ít nhất là trong cùng một ngày làm việc). 

 Thông báo cho Văn Phòng Giữ Trẻ (OCC) trong vòng 24 tiếng 
hoặc ngày làm việc tiếp theo. Liên hệ với chuyên gia cấp phép 
của quý vị hoặc Văn Phòng Trung Ương OCC theo số 1-800-
556-6616. Nếu quý vị báo cáo sau giờ làm việc thì quý vị có thể 
gửi email cho chuyên gia cấp phép hoặc email cho 
OCC.customerservice@ode.state.or.us.  

 Thông báo cho Chương Trình ELD. Nếu quý vị là người được 
ELD tài trợ thông qua chương trình Preschool Promise, Baby 
Promise hay Oregon PreK, xin liên hệ 
Angela.Stinson@ode.state.or.us hoặc gọi 971-940-4198. 

 Đảm bảo tất cả trẻ em và nhân viên trong nhóm ổn định 
không đến nhà trẻ và được thông báo về việc cần phải cách ly 
tại nhà trong 14 ngày. 

 Liên lạc với tất cả các gia đình và nhân viên. Hãy nhớ luôn bảo 
mật thông tin. 

 Liên lạc với nhân viên ELD và cơ quan y tế công cộng ở địa 
phương để xem nhà trẻ có cần phải đóng cửa một lớp học hay 
đóng cửa toàn bộ nhà trẻ trong một khoảng thời gian hay 
không. 
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