
Tổng quan về các thay đổi hướng dẫn

1. Đưa và Đón  

 Hướng dẫn cũ:
 •  Cho phép phụ huynh ở bên ngoài.
 •  Rửa tay khi vào nhà.

 Hướng dẫn từ ngày 14 tháng 8:
 •  Phụ huynh phải ở bên ngoài, ngoại trừ ở RF và CF khi chỉ có một nhân viên hiện diện, cho phép phụ huynh vào  
 nhà từng gia đình một.
 •  Phụ huynh phải đeo khăn che mặt.
 •  Có thể rửa tay bên ngoài, hoặc ngay lối vào bên trong.

2. Kiểm Tra Sức Khỏe Hàng Ngày

 Hướng dẫn cũ:
 •  Nhân viên hỏi xem có bị sốt, có các triệu chứng COVID-19, hoặc tiếp xúc với vi rút hay không.

 Hướng dẫn từ ngày 14 tháng 8:
 •  Nhân viên đo nhiệt độ của bất kỳ ai vào cơ sở.
 •  Ngoại lệ; cho phép nhân viên tự kiểm tra sức khỏe hàng ngày.      

3. Lưu Trữ Hồ Sơ 

 Hướng dẫn cũ:
 •  Nhật ký hàng ngày về tên, thời gian ra vào, giờ chăm sóc, kết quả kiểm tra sức khỏe.

 Hướng dẫn từ ngày 14 tháng 8:
 •  Không cần ghi tổng số giờ trong cơ sở giữ trẻ.
 •  Phiếu kiểm tra sức khỏe chỉ bao gồm đạt hoặc / không đạt, không cần kết quả cụ thể.
  

4. Gia Đình Tham Dự 

 Các yếu tố chính (Phần mới):
 •  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.
 •  Truyền đạt các yêu cầu mà các gia đình phải tuân theo, bao gồm các thủ tục gửi, đưa và đón trẻ.
 •  Cung cấp thông tin liên quan đến cơ sở và COVID-19 cho các gia đình theo cách mà họ có thể hiểu được.
 •  Cho phép các thành viên gia đình vào cơ sở nếu lo lắng về sức khỏe và sự an toàn của con họ. 
 •  Cho phép các gia đình muốn ghi danh ghé thăm cơ sở chỉ khi trẻ không có mặt. 

5. Quy Mô Nhóm và Nhóm Ổn Định

 Hướng dẫn cũ:
 •  Tất cả các loại cơ sở giữ trẻ, quy mô nhóm giữ trẻ ổn định tối đa là 10; có thể có thêm “thành viên” trong một  
 nhóm ổn định để đáp ứng dịch vụ chăm sóc bán thời gian.

 Hướng dẫn từ ngày 14 tháng 8:
 Các quận trong giai đoạn cơ sở quy mô nhóm ổn định giống như hướng dẫn cũ. Các quận trong Giai đoạn 1 và Giai  
 đoạn 2,  quy mô trong nhóm ổn định:
 •  RF, quy mô nhóm tối đa là 10
 •  CF, quy mô nhóm tối đa là 16
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 •  CC, quy mô nhóm tối đa là 20
 •  Các “thành viên bổ sung” có thể ở trong nhóm ổn định được phép trong RF và CF
 •  Không cơ sở nào được phục vụ hơn 250 trẻ.

6. Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân Cho Trẻ và Người Lớn  

 Hướng dẫn cũ:
 •  Nhân viên phải đeo khăn che mặt khi kiểm tra sức khỏe và nếu họ đang tiếp xúc với nhiều hơn một nhóm trẻ ổn định.
 •  Che mặt tùy chọn cho các nhân viên khác và trẻ em (cấm che mặt dưới 2 tuổi).

 Hướng dẫn từ ngày 14 tháng 8:
 •  Tất cả nhân viên phải đeo khăn che mặt khi ở trong nhà. , Ngoại lệ đối với những nhà cung cấp nếu họ có tình  
 trạng sức khỏe hoặc khuyết tật được ghi nhận theo đơn của bác sĩ. Trong nhà RF và CF, yêu cầu chỉ áp dụng trong  
 các khu vực giữ trẻ trong nhà, trong giờ giữ trẻ.
 •  Trẻ trong độ tuổi mẫu giáo trở lên phải đeo khăn che mặt khi ở trong nhà. Ngoại lệ đối với trẻ em có tình trạng  
 sức khỏe hoặc khuyết tật.
 •  Chỉ yêu cầu sử dụng khăn che mặt  khi ra ngoài nếu không thể duy trì khoảng cách  với người khác.
 •  Nhân viên mặc lớp áo ngoài sạch để kiểm tra sức khỏe và cho trẻ sơ sinh bú.  

7. Các Hoạt Động Hàng Ngày 

 Hướng dẫn cũ:
 •  Không được phép đi dã ngoại.

 Hướng dẫn từ ngày 14 tháng 8:
 •  Được phép tổ chức dã ngoại ngoài trời.
 •  Sắp xếp chỗ ngủ trong khu vực giữa mỗi trẻ là 36 inch (theo Cơ quan Y tế Oregon).

8. Rửa Tay và Vệ Sinh Nói Chung  

 Hướng dẫn cũ:
 •  Cho phép dùng chất khử trùng tay, ngoại trừ việc xử lý thực phẩm và thay tã, và các hoạt động liên quan đến tã.

 Hướng dẫn từ ngày 14 tháng 8:
 •  Cũng không được phép dùng nước rửa tay khi pha chế thuốc, hoặc hỗ trợ việc đi vệ sinh.  

9. Thực Phẩm và Dinh Dưỡng

 Hướng dẫn từ ngày 14 tháng 8:
 •  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.
 •  Nhân viên có thể phục vụ các món ăn chung.    

10. Vệ Sinh và Bảo Trì Tòa Nhà 

 Hướng dẫn cũ:
 •  Tài liệu riêng biệt với các yêu cầu; lịch làm sạch một khuyến nghị.

 Hướng dẫn từ ngày 14 tháng 8:
 •  Nội dung có trong tài liệu hướng dẫn mới; phần lớn giống nhau.
 •  Cần phải có lịch dọn dẹp.     
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11. Ứng Phó Với Các Ca Nhiễm COVID-19 Tiềm Ẩn và Đã Được Xác Nhận 

 Hướng dẫn cũ:
 •  Loại trừ các triệu chứng kéo dài 10 ngày và 72 giờ sau khi không có triệu chứng.
 •  Kiểm dịch đối với trường hợp tiếp xúc với COVID-19 kéo dài 14 ngày.
 •  Chỉ báo cáo cho cơ quan y tế công cộng địa phương.

 Hướng dẫn từ ngày 14 tháng 8:
 •  Loại trừ các triệu chứng kéo dài 10 ngày và 24 giờ sau khi không có triệu chứng.
 •  Các triệu chứng mới, thời gian loại trừ ít hơn.
 •  Thêm định nghĩa về phơi nhiễm với COVID-19 (phù hợp với hướng dẫn K-12).
 •  Đồng thời báo cáo bất kỳ trường hợp nào cho Văn Phòng Giử Trẻ.

12. Chuyên Chở  

 Các yếu tố chính (Phần mới):
 •  Lập một kế hoạch vận chuyển đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và an toàn và chia sẻ với nhân viên và gia đình.
 •  Nhóm vận chuyển ổn định, có thể khác với nhóm ổn định giữ trẻ.

13. Phát Triển Nghề Nghiệp  

 Các yếu tố chính (Phần mới):
 •  Đảm bảo nhân viên có các nguồn lực cần thiết để tiếp cận đào tạo trực tuyến hoặc từ xa.
 •  Tất cả nhân viên phải xem lại các hướng dẫn mới ngay lập tức.
 •  Cho phép đào tạo CPR trực tuyến để chứng nhận lại đến tháng 7 năm 2021.

14. Kế Hoạch Sức Khỏe & An Toàn COVID-19 

 Các yếu tố chính (Phần mới):
 •  Lập “Kế Hoạch Sức Khỏe & An Toàn COVID-19” với trọng tâm là đào tạo và giao tiếp với nhân viên và gia đình.  
 ELD sẽ đưa ra một bản mẫu.
 •  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.
 •  Làm rõ rằng Kế hoạch An toàn và Sức khỏe COVID-19 là kế hoạch bổ sung, bên cạnh việc chuẩn bị cho trường  
 hợp khẩn cấp và các kế hoạch khác được yêu cầu khi cấp phép.
 
Để biết thêm thông tin và cập nhật mới nhất, hãy truy cập: https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources. 
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