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Kế Hoạch Chuyên Chở 
Hướng Dẫn và Mẫu 

Sau đây là các yêu cầu về sức khỏe và an toàn trong việc chuyên chở. 1 Sử dụng các câu hỏi này 
để suy nghĩ về cách nhà trẻ của quý vị sẽ đáp ứng từng yêu cầu. 

Trẻ bị bệnh trong khi được giữ nên được đưa về 
nhà. Nếu nhà trẻ có trách nhiệm đưa trẻ về nhà 
thì trẻ phải được cách ly, duy trì khoảng cách sáu 
feet với những đứa trẻ khác. 

Ai đảm bảo yêu cầu này? Ai ghi vào hồ sơ? Hồ sơ 
được lưu trữ ở đâu? 

Nếu trẻ không ở trong cùng một nhóm ổn định 
trong lớp học thì: 

• Cần phải đeo khẩu trang hoặc cách ly ba feet. 
Trẻ dưới tuổi mẫu giáo không bắt buộc phải 
đeo khẩu trang, nhưng phải được giữ khoảng 
cách. 

• Nếu trong cùng một nhóm ổn định trong lớp 
thì: không cần giữ khoảng cách ba feet. Trẻ 
em tuổi từ mẫu giáo trở lên phải đeo khẩu 
trang. 

Ai quyết định "các nhóm chuyên chở ổn định"? 
Các nhóm ổn định này được theo dõi và ghi vào 
hồ sơ như thế nào? Ai xem lại hồ sơ này và ai chịu 
trách nhiệm thực hiện những thay đổi và cập 
nhật khi cần? 

Yêu cầu nhân viên chuyên chở tuân thủ các quy 
định y tế về "Kiểm Tra Sức Khỏe Hàng Ngày" khi 
báo cáo để làm việc. 

Ai đảm bảo nhân viên tuân thủ các quy định y tế? 
Điều này được ghi vào hồ sơ như thế nào? 

Yêu cầu nhân viên chuyên chở tuân thủ các quy 
tắc không được đến nhà trẻ và tuân thủ tất cả các 
hướng dẫn của Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân (IEP) 
hoặc Kế hoạch Dịch Vụ Gia Đình Cá Nhân (IFSP) 
để chuyên chở trẻ em an toàn và phù hợp. 

Ai chịu trách nhiệm đảm bảo nhân viên chuyên 
chở tuân theo các quy tắc không được đến nhà 
trẻ và IEP và/hoặc IFSP? Điều này được ghi vào 
hồ sơ như thế nào? Ai chịu trách nhiệm định 
hướng cho nhân viên về các quy tắc và hướng 
dẫn này? 

Yêu cầu nhân viên vận chuyển phải đeo khẩu 
trang trừ khi không có mặt trẻ em hoặc nhân viên 
khác. 

Ai sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo nhân viên chuyên 
chở có thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE)? 

Đảm bảo rằng nhân viên chuyên chở trẻ em phải 
tiến hành kiểm tra sức khỏe hàng ngày trước khi 
trẻ vào nhà trẻ (nên kiểm tra trong khi chuyên 
chở). Nếu kiểm tra sức khỏe hàng ngày trước 
hoặc trong khi chuyên chở thì trẻ em hoặc người 
chăm sóc trẻ phải trả lời các câu hỏi về sức khỏe 

Ai tiến hành kiểm tra sức khỏe? Khi nào tiến hành 
kiểm tra sức khỏe? Ai trả lời các câu hỏi về sức 
khỏe hàng ngày? Điều này được ghi vào hồ sơ 
như thế nào? Hệ thống nào sẽ được sử dụng để 
hoàn thành các câu hỏi về sức khỏe hàng ngày 
cho từng đứa trẻ nếu trẻ còn quá nhỏ để trả lời? 

                                                
1 Tham khảo https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources. “Hướng Dẫn về Sức Khỏe và An Toàn cho Hoạt Động Giữ 
Trẻ và Giáo Dục Mầm Non Trong Giai Đoạn COVID-19.” Xuất bản 8/14/2020, cập nhật tháng 5 năm 2021. 

https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources
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hàng ngày. Nếu không kiểm tra sức khỏe trong 
khi chuyên chở thì nhà trẻ phải có một hệ thống 
liên lạc với phụ huynh/người chăm sóc trẻ để trả 
lời các câu hỏi về sức khỏe hàng ngày. 

Thiết lập các quy trình giao tiếp với gia đình và 
nhân viên về bất kỳ cập nhật, thông tin sức khỏe 
bổ sung và bất kỳ thay đổi nào về quy định 
chuyên chở. 

Ai đảm bảo rằng các gia đình và nhân viên nhận 
biết được quy định về chuyên chở và khi có những 
thay đổi hoặc cập nhật? 

Thiết lập và áp dụng các quy trình để yêu cầu giữ 
khoảng cách giữa nhân viên và người lớn đưa trẻ 
tới và yêu cầu nhân viên chuyên chở đeo khẩu 
trang. 

Ai thiết lập các quy trình này, và làm thế để 
truyền đạt cho nhân viên và người lớn đưa trẻ 
tới? Ai đảm bảo nhân viên có thiết bị bảo hộ cá 
nhân phù hợp? 

Khi ra khỏi xe, trẻ phải ra khỏi xe theo cách giảm 
thiểu việc đi qua những đứa trẻ khác (ví dụ: cho 
trẻ xuống từ trước ra sau xe). 

Ai thiết lập và truyền đạt kế hoạch xuống xe? Ai 
chịu trách nhiệm đảm bảo kế hoạch này được 
tuân thủ? 

Nhân viên phải sử dụng bình xịt hoặc gel khử 
trùng tay (chứa từ 60-95% cồn) giữa những lần 
đỡ từng đứa trẻ và khi lên và xuống xe. Không 
khuyến khích dùng bao tay; đề nghị dùng dung 
dịch sát trùng tay. Nếu không có dung dịch sát 
trùng tay thì có thể sử dụng bao tay dùng một lần 
và phải đổi bao tay mới trước khi đỡ từng đứa 
trẻ. 

Ai cung cấp chất khử trùng cho nhân viên, ai giám 
sát hàng tồn kho và đặt hàng vật tư? 

Nhân viên và trẻ em phải rửa tay khi vào lớp học 
hoặc không gian giữ trẻ. 

Ai đảm bảo rằng nhân viên và trẻ em rửa tay khi 
vào lớp học hoặc không gian giữ trẻ? 

Nhân viên phải làm sạch và làm vệ sinh toàn bộ 
phương tiện giao thông hàng ngày, đặc biệt chú ý 
đến các bề mặt thường xuyên chạm vào, chẳng 
hạn như ghế ngồi, vô lăng, tay nắm cửa, tay vịn, 
lỗ thông hơi và mặt ghế. Ghế an toàn và dây an 
toàn của xe hơi nên được làm sạch bằng chất tẩy 
rửa nhẹ và nước. 

Ai truyền đạt yêu cầu này cho nhân viên chuyên 
chở và việc này được ghi vào hồ sơ như thế nào? 
Ai thiết lập và phân phát bản làm vệ sinh định 
kỳ/danh sách kiểm tra vệ sinh? Làm thế nào để 
nhân viên ghi vào hồ sơ cho việc làm vệ sinh, và 
những hồ sơ đó được xem lại và lưu trữ như thế 
nào? Ai chịu trách nhiệm đảm bảo việc hoàn 
thành làm vệ sinh? 

Các sản phẩm vệ sinh phải là Sản Phẩm Đã Đăng 
Ký với EPA để Sử Dụng Chống Lại Vi-Rút Corona 
Chủng Mới SARSSoV-2 (nguyên nhân gây ra 
COVID-19). 

Ai chịu trách nhiệm đặt hàng và phân phát các 
sản phẩm làm vệ sinh? Ai giám sát hàng tồn kho 
và đặt hàng vật tư? 
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Các kế hoạch chuyên chở phải tuân thủ tất cả các hướng dẫn được áp dụng của tiểu bang và 
liên bang. Sử dụng mẫu sau để viết kế hoạch chuyên chở. 

KẾ HOẠCH CHUYÊN CHỞ 

Phải kiểm tra sức khỏe cho nhân viên và trẻ em trong khi chuyên chở hoặc khi đến nhà trẻ 
và trước khi vào nhóm ổn định. 
Mô tả cách thức và thời điểm kiểm tra sức khỏe cho nhân viên và trẻ em, cũng như việc ghi 
vào hồ sơ như thế nào. Mô tả những hệ thống nào được sử dụng để trả lời các câu hỏi về sức 
khỏe hàng ngày được ghi vào hồ sơ cho mỗi đứa trẻ? 
 

Nhân viên phải đeo khẩu trang. 
Mô tả ai chịu trách nhiệm đảm bảo rằng nhân viên có thiết bị bảo hộ cá nhân, cách phân phát 
thiết bị bảo hộ cá nhân và cách duy trì đủ thiết bị bảo hộ cá nhân. 
 

Nhà trẻ phải thiếp lập lịch làm sạch và làm vệ sinh cho xe. 
Mô tả lịch trình này, những gì được làm sạch, cách làm sạch và ai chịu trách nhiệm làm sạch 
và duy trì đủ vật tư làm sạch. 
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Phải thiết lập lịch trình chuyên chở mà giảm thiểu thời gian chuyên chở từng đứa trẻ. 
Mô tả lịch trình chuyên chở của quý vị và cách giảm thiểu thời gian chuyên chở từng đứa trẻ. 
 

Nhà trẻ phải luôn liên lạc thường xuyên với gia đình và nhân viên về bất kỳ thay đổi nào 
trong quy định chuyên chở. 
Mô tả các quy trình của quý vị trong việc truyền đạt bất kỳ thay đổi nào có thể xảy ra và giải 
thích ai sẽ chịu trách nhiệm truyền đạt thông tin này. 
 

Trong ngày học, nhà trẻ phải có quy trình đưa về nhà những trẻ nào sử dụng phương tiện 
chuyên chở khi trẻ bị bệnh. 
Mô tả quy trình của quý vị. Bao gồm cách quý vị sẽ quyết định có nên cho trẻ về nhà hay 
không, cách quý vị sẽ giao tiếp với gia đình, sẽ làm gì nếu các thành viên trong gia đình không 
phản hồi ngay lập tức và làm thế nào để chở trẻ về nhà theo cách đảm bảo an toàn cho đứa 
trẻ này và an toàn cho những đứa trẻ có thể đi chung xe. 
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