Danh Sách Báo Cáo Trường Hợp Được
Xác Nhận Nhiễm Bệnh cho Chương Trình
Bao gồm các thành viên gia đình trong cơ
sở giữ trẻ gia đình

Nếu bất cứ ai đã bước vào cơ sở được chẩn đoán nhiễm
COVID:
 Thông báo cho cơ quan y tế công cộng địa phương.
 Thông báo cho Văn Phòng Dịch Vụ Giữ Trẻ. Liên hệ với chuyên
gia cấp phép của quý vị hoặc văn phòng trung ương của Văn
Phòng Dịch Vụ Giữ Trẻ theo số 1-800-556-6616. Nếu quý vị
báo cáo sau giờ làm việc, quý vị có thể gửi email cho chuyên
gia cấp phép của quý vị hoặc email cho
OCC.customerservice@ode.state.or.us. Quý vị cũng có thể chờ
để gọi báo cáo trong ngày làm việc tiếp theo.
 Thông báo cho Chương Trình ELD nếu quý vị là người nhận trợ
cấp từ ELD cho chương trình Preschool Promise, Baby Promise
hoặc Oregon PreK, liên hệ Angela.Stinson@ode.state.or.us
hoặc 971-940-4198.
 Thông báo cho Đơn Vị Thanh Toán Trực Tiếp (Direct Pay Unit,
DPU) nếu quý vị tham gia chương trình trợ cấp liên quan đến
việc làm (Employment Related Day Care, ERDC) theo số 800699-9074 hoặc DPU.ProviderReporting@dhsoha.state.or.us.
 Liên lạc với tất cả các gia đình và nhân viên. Hãy nhớ luôn bảo
mật thông tin.
 Đảm bảo tất cả trẻ em và nhân viên trong nhóm ổn định
không đến cơ sở và được thông báo về việc cần phải cách ly ở
nhà trong 10 ngày.
 Trao đổi với nhân viên ELD và cơ quan y tế công cộng địa
phương để quyết định liệu cơ sở có cần đóng cửa một lớp học
hoặc toàn bộ cơ sở cần phải đóng cửa trong một khoảng thời
gian hay không.
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