NHỮNG ĐIỀU
GIA ĐÌNH CẦN BIẾT
Về Giữ Trẻ Trong Đại Dịch COVID-19

Các cơ sở giữ trẻ và giáo dục mầm non trên toàn tiểu bang đã
làm việc chăm chỉ để hiểu và thực hiện những thay đổi cần thiết
nhằm cung cấp dịch vụ giữ trẻ an toàn và nuôi dưỡng cho con
quý vị.
Oregon tiếp tục có các quy định về dịch vụ giữ trẻ tương tự và
“Hướng Dẫn về Sức Khỏe và An Toàn” cho các chương trình giữ
trẻ và giáo dục mầm non trong đại dịch COVID-19. Được ban
hành với sự hợp tác của Cơ Quan Y Tế Oregon, các hướng dẫn
này bổ sung các biện pháp quan trọng để giúp giảm sự lây lan
của COVID-19. Tất cả các dịch vụ giữ trẻ mở cửa đang hoạt động
với tư cách là dịch vụ Giữ Trẻ Khẩn Cấp.
Hướng dẫn này bao gồm những gì được mong đợi từ cơ sở giữ
trẻ của quý vị, chương trình của quý vị có thể trông khác với
trước đây như thế nào, và làm thế nào để chuẩn bị và giữ cho
gia đình của quý vị luôn khỏe mạnh và an toàn.

?
Quý vị đang tìm kiếm dịch vụ giữ trẻ?
Gọi số 211, nhắn tin từ khóa children (trẻ em) đến 898211, hoặc gửi
email cho children@211info.org.
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Các Cơ Sở Giữ Trẻ đã Sẵn Sàng và được Chuẩn Bị
Trong đại dịch, quý vị có thể cảm thấy choáng ngợp, lo ngại, hoặc
lo lắng. Các cơ sở giữ trẻ trên toàn tiểu bang đang tiến bước bằng
cách cam kết giữ gìn sức khỏe và sự an toàn cho tất cả trẻ em
được giữ.
Để duy trì việc mở cửa, mỗi cơ sở giữ trẻ được yêu cầu hoàn
thành bản “Kế Hoạch về Sức Khỏe và An Toàn COVID-19” và chia
sẻ với các gia đình. Kế hoạch này giải thích cơ sở giữ trẻ của quý
vị sẽ làm theo “Hướng Dẫn về Sức Khỏe và An Toàn” như thế nào.

Chú trọng vào sự an lành của trẻ em và gia đình,
cơ sở giữ trẻ áp dụng các thực hành về sức khỏe
và an toàn cho các hoạt động trong chương trình
của họ, trước, trong và sau khi giữ trẻ.
Theo hướng dẫn từ Cơ Quan Y Tế Oregon, cơ sở giữ trẻ được
thông báo và biết khi nào không cho trẻ em và nhân viên tham
dự chương trình. Xem “Tóm Tắt Việc Không Cho Tham Dự” trên
trang sau để biết các triệu chứng và khi nào không đưa con quý vị
tới cơ sở giữ trẻ.
“Kế Hoạch về Sức Khỏe và An Toàn COVID-19” bao gồm kế hoạch
để ứng phó với một trường hợp đã được xác nhận nhiễm bệnh
và kế hoạch đóng cửa cơ sở khi cần.
Cơ sở giữ trẻ sẽ liên lạc với các gia đình nếu bất cứ ai tại cơ sở đã
được chẩn đoán hoặc được cho là nhiễm COVID-19 đã ở trong
cơ sở. Bất cứ ai tiếp xúc với người nhiễm COVID-19 sẽ cần phải
cách ly tại nhà trong 10 ngày. Các cơ sở giữ trẻ sẽ làm việc với các
viên chức y tế công cộng và Văn Phòng Phụ Trách Dịch Vụ Giữ Trẻ
để xác định có nên đóng cửa một lớp học hoặc toàn bộ cơ sở hay
không.
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Cơ Quan Y Tế Oregon xác
định các phương pháp
sau đây là quan trọng
nhất trong việc giảm sự
lây lan của COVID-19
trong các chương trình
giữ trẻ và giáo dục mầm
non:

1

sử dụng khẩu trang

2

hạn chế tiếp xúc với
người khác nếu có
thể

3

hạn chế số lượng trẻ
em trong một nhóm

4

sự cần thiết cho một
nhóm trẻ ổn định

5

thực hành lau chùi và
khử trùng

2

TÓM TẮT VIỆC KHÔNG ĐƯỢC TỚI NHÀ TRẺ
dành cho Hoạt Động Giữ Trẻ và Giáo Dục Mầm Non Trong Giai Đoạn COVID-19

Nếu trẻ hoặc nhân viên bị
bệnh kèm theo sốt, ho bất
thường, mới bị mất vị giác
hoặc khứu giác hoặc thở hụt
hơi trong 10 ngày qua thì:

Nếu trẻ hoặc nhân viên bị
phơi nhiễm với người nào
hiện được cho là nhiễm hoặc
dương tính với COVID-19 thì:

Người này nên được cho về
nhà. Nếu người này xét
nghiệm dương tính hoặc
không được xét nghiệm thì
họ phải tránh xa nhà trẻ trong
10 ngày sau khi khởi phát các
triệu chứng và 24 tiếng sau
khi không sốt và hết ho.

Người này không được
tới nhà trẻ nếu họ bị phơi
nhiễm với người được cho là
nhiễm hoặc dương tính với
COVID-19 trong giai đoạn lây
nhiễm.

Nếu trẻ hoặc nhân viên phát triển
các triệu chứng được ghi trong cột
1 hoặc biết rằng họ bị phơi nhiễm
với người dương tính hoặc được cho
là nhiễm trong khi ở nhà trẻ thì:

Cách ly người đó cho đến khi
họ có thể rời khỏi nhà trẻ và
cho về nhà càng sớm càng tốt.

Nếu thành viên trong gia đình
của trẻ hoặc của nhân viên có
triệu chứng COVID-19 mà không
được cho là nhiễm hoặc không
được xác nhận là nhiễm thì:

Cẩn thận theo dõi các triệu
chứng của người này. Khuyến
khích thành viên trong gia
đình bị bệnh đi xét nghiệm.
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Hãy nhớ kiểm tra các
bệnh thông thường ở
trẻ nhỏ (không phải
COVID):

Tiêu chảy, nôn mửa, đau
đầu kèm theo cổ cứng,
“mắt hồng”, phát ban, v.v.

Định Nghĩa Quan Trọng
Ho bất thường có nghĩa là không bình thường đối với người này – ví dụ:
không phải hen suyễn hoặc dị ứng thông thường.
Sốt có nghĩa là từ 100.4 độ Fahrenheit trở lên.

Nếu người này xét
nghiệm âm tính với
COVID-19 thì họ có thể
trở lại 24 tiếng sau khi
hết ho và không sốt.
Nếu triệu chứng duy
nhất là sốt và chuyên
gia y tế khuyên người
này có thể trở lại nhà
trẻ thì họ có thể trở lại
nếu họ không sốt
trong 24 tiếng. Chuyên
gia y tế phải cung cấp
tài liệu tư vấn.

Người bị phơi nhiễm phải
cách ly trong 10 ngày. Bắt
đầu đếm 10 ngày kể từ lần
cuối người đó tiếp xúc với
người được cho là nhiễm
hoặc được xác nhận là
nhiễm trong khi người bệnh
đang trong giai đoạn lây
nhiễm. Đối với việc tiếp xúc
với người nhà, việc cách ly
bắt đầu vào ngày sau khi giai
đoạn lây nhiễm kết thúc.

Không sốt có nghĩa là nhiệt độ dưới 100.4 độ Fahrenheit mà không cần dùng
thuốc giảm sốt.

Trẻ có thể trở lại
nhà trẻ sau 24
tiếng nếu không
có triệu chứng (48
tiếng nếu nôn mửa
hoặc tiêu chảy).

Phơi nhiễm có nghĩa là tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 (dưới sáu feet) lâu hơn 15 phút trong khoảng
thời gian 24 tiếng.
Được cho là nhiễm có nghĩa là một người bị phơi nhiễm với người dương tính với COVID-19 và đã phát triển các triệu
chứng.
Thời kỳ lây nhiễm là hai ngày trước cho đến 10 ngày sau khi người bị COVID-19 lần đầu có triệu chứng. Nếu
người bị COVID-19 không có triệu chứng thì thời kỳ lây nhiễm là 2 ngày trước ngày làm xét nghiệm (không phải
ngày họ nhận được kết quả xét nghiệm) cho đến 10 ngày sau.
Cách ly có nghĩa là tránh xa người khác khi quý vị có thể bị bệnh, ngay cả khi quý vị không có triệu chứng. Việc
cách ly phải kéo dài ít nhất 10 ngày. Việc cách ly có thể được rút ngắn thành 7 ngày nếu: quý vị làm xét nghiệm
từ ngày 5 đến ngày 7 của thời gian cách ly, kết quả xét nghiệm âm tính và quý vị không có triệu chứng.

Không được từ chối giữ trẻ vì sợ lây nhiễm COVID-19:

Ngoài luật Oregon cấm phân biệt đối xử, nhà trẻ không thể từ chối ghi danh trẻ vào chương trình do tin rằng
đứa trẻ dễ bị nhiễm COVID-19 do nghề nghiệp, chủng tộc, dân tộc, vị trí địa lý, tình trạng khuyết tật hoặc tình
trạng sức khỏe có sẵn của trẻ hoặc phụ huynh.
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources.
Nhà trẻ cũng có thể gửi câu hỏi bằng cách email cho ProviderContact@state.or.us.

Hoạt Động và Thói Quen
ĐƯA VÀ ĐÓN
Việc đưa và đón trẻ chủ yếu diễn ra bên ngoài, nhưng sẽ cân nhắc nếu thời tiết khắc nghiệt, trong
khi luôn giữ khoảng cách ít nhất là sáu (6) feet với người khác.
Tình trạng sốt và sức khỏe sẽ được kiểm tra hàng ngày, lúc trẻ được đưa tới cơ sở.
Thời gian đưa trẻ tới và đón trẻ về có thể so le để đảm bảo an toàn.

KHẨU TRANG
Phụ huynh, nhân viên và trẻ tuổi từ mẫu giáo trở lên phải luôn đeo khẩu trang. Khẩu trang phải
tuân thủ các hướng dẫn của CDC.
Trẻ sơ sinh và trẻ đang ngủ KHÔNG BAO GIỜ được đeo khẩu trang. Nếu phụ huynh hoặc
cơ sở giữ trẻ yêu cầu, trẻ từ hai đến bốn tuổi có thể đeo khẩu trang nếu:
khẩu trang vừa vặn với kích thước khuôn mặt của trẻ, VÀ trẻ có thể tự tháo khẩu trang ra mà
không cần trợ giúp.
Nếu con quý vị từ 2 tuổi trở lên, hãy trò chuyện với con về việc đeo khẩu trang và khuyến khích
chơi đóng vai để giúp trẻ thực hành và trở nên quen thuộc hơn với khẩu trang.
Hãy cho con quý vị biết rằng người lớn trong chương trình của họ sẽ đeo khẩu trang để giúp ngăn
chặn sự lây lan của vi trùng.
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Một ngày có thể hơi khác, nhưng trẻ vẫn có thể vui chơi.
Trẻ vẫn có thể tận hưởng các hoạt động thúc đẩy sự sáng tạo và trí tưởng tượng trong thời gian chơi
và các chuyến dã ngoại. Cơ sở giữ trẻ sẽ đảm bảo rằng con quý vị dành thời gian ở bên ngoài lâu nhất
có thể. Cơ sở giữ trẻ sẽ tập trung vào các trò chơi và hoạt động nhóm nhỏ, và trong thời gian ngủ trưa,
trẻ sẽ cách nhau 36 inch.
Chương trình phải duy trì các nhóm ổn định. “Ổn định” có nghĩa là cùng một nhóm trẻ và nhân viên ở
trong cùng một nhóm mỗi ngày. Số người trong nhóm ổn định phụ thuộc vào loại cơ sở giữ trẻ của quý
vị. Mỗi nhóm ổn định sẽ sử dụng các khu vực chung (phòng tắm, khu vui chơi, v.v.) một cách riêng biệt.
Việc giữ trẻ sẽ vui nhộn và SẠCH SẼ.
Đồ chơi, bề mặt, thiết bị vui chơi và lớp học sẽ được lau chùi kỹ lưỡng và thường xuyên. Việc rửa và
khử trùng tay sẽ xảy ra thường xuyên trong suốt cả ngày. Bất cứ khi nào có thể, trẻ sẽ sử dụng các vật
dụng cá nhân thay vì dùng chung. Đồ chơi và bàn tay sẽ được rửa sạch sau mỗi hoạt động. Ngay bây
giờ, không dùng chung đồ là hành động quan tâm.
Bữa ăn nhẹ và bữa ăn chính sẽ được phục vụ riêng.
Bữa ăn nhẹ và bữa ăn chính sẽ được phục vụ riêng cho từng đứa trẻ, thay vì ăn chung đĩa thức ăn. Phụ
huynh cho con bú, phụ huynh hoặc người chăm sóc có con em với nhu cầu cho ăn đặc biệt sẽ được
cung cấp một không gian thích hợp, sạch sẽ tại nhà của người giữ trẻ hoặc cơ sở giữ trẻ.
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Làm Thế Nào Để Chuẩn Bị Cho Con của Quý Vị về việc Giữ Trẻ
Các cơ sở giữ trẻ đã và đang thực hiện các bước để chuẩn bị cho trẻ và giúp quý vị và con quý vị cảm
thấy an toàn và tự tin. Dưới đây là một số ý kiến cần xem xét khi quý vị chuẩn bị cho gia đình của
mình về việc giữ trẻ.
DANH SÁCH ĐÁNH DẤU VỀ VIỆC GIỮ TRẺ
Xác định khi nào con quý vị sẽ trở lại cơ sở giữ trẻ.
Thảo luận về các mối lo ngại hoặc những thắc mắc của quý vị về việc giữ trẻ và quý vị
có thể làm việc với cơ sở giữ trẻ của mình và cùng nhau giải quyết mối lo ngại hoặc
thắc mắc của quý vị như thế nào.
Thảo luận về bất kỳ mối lo ngại hoặc tình trạng sức khỏe nào có thể khiến con trẻ em
hoặc gia đình có nguy cơ gặp biến chứng cao hơn nếu bị phơi nhiễm với COVID-19.
Phát triển kế hoạch giữ trẻ dự phòng nếu cơ sở giữ trẻ của quý vị cần phải đóng cửa
tạm thời hoặc nếu con quý vị hoặc một thành viên trong gia đình bị bệnh và được yêu
cầu tự cách ly do COVID-19.

TÌM KIẾM DỊCH VỤ GIỮ TRẺ

?

Quý vị có thể chọn chương trình giữ trẻ phù hợp nhất với nhu cầu của quý vị bằng cách
liên lạc với 211info:
• Gọi 211. Lắng nghe lời nhắc Child Care (Giữ Trẻ) và nhấn số cụ thể.
• Nhắn tin từ khóa “children” (trẻ em) hoặc “niños” đến 898211 (TXT211).
• Gửi email cho children@211info.org.
• Nhấp vào đây để truy cập vào trang web.
GIỜ LÀM VIỆC: Thứ Hai – Thứ Sáu: 7 giờ sáng đến 11 giờ tối; Thứ Bảy – Chủ Nhật: 8 giờ
sáng đến 8 giờ tối
Các gia đình cần hỗ trợ về tài chính, hãy nhấp vào đây để tìm hiểu về chương trình Giữ Trẻ
Ban Ngày Cho Cha Mẹ Đi Làm (ERDC).
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LỜI KHUYÊN ĐỂ GIÚP CHUẨN
BỊ CHO CON CỦA QUÝ VỊ
Đo thân nhiệt của con quý vị trước khi rời khỏi nhà để đến cơ sở giữ trẻ có thể giúp ngăn
ngừa sự truyền nhiễm, và giúp con quý vị cảm thấy thoải mái hơn.
Hãy cho con quý vị biết rõ về những gì cần mong đợi khi con đến cơ sở giữ trẻ và tại sao
thực hiện các bước mới này.
Hãy xem xét các giải thích sau đây:
• Họ sẽ kiểm tra tình trạng sốt bằng cách đặt câu hỏi hoặc đo thân nhiệt của quý vị. Họ
làm điều này để giữ cho tất cả mọi người được an toàn và khỏe mạnh.
• Ba/mẹ sẽ nói lời tạm biệt bên ngoài khi ba/mẹ đưa con tới, và con có thể đi vào bên
trong với bạn của con.
• Khi ba/mẹ đón con, ba/mẹ sẽ ở bên ngoài chờ con.
Nếu trẻ hỏi về những người đeo khẩu trang, quý vị có thể giải thích:
• Đôi khi người ta đeo khẩu trang để giữ an toàn.
• Đôi khi người ta đeo khẩu trang để ngừa vi trùng.
• Đôi khi người ta đeo khăn khẩu trang khi họ bị bệnh.
• Chúng ta đeo khẩu trang để giữ an toàn cho bạn bè. Vi trùng là vô hình!

NGUỒN THÔNG TIN DÀNH CHO
TRẺ EM VÀ GIA ĐÌNH
Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh (CDC) có các lời khuyên để giúp trẻ được an lành về mặt xã
hội, cảm xúc và tinh thần: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/parental-resource-kit/early-childhood.html
Tổ chức Zero to Thrive đã tổng hợp các nguồn tài liệu cho cả phụ huynh và cơ sở giữ trẻ để
đối phó với đại dịch COVID-19: https://zerotothrive.org/covid-19-parents/
Georgie and the Giant Germ (Georgie và Con Vi Trùng Lớn) là một cuốn sách có thể tải xuống
để giúp trẻ hiểu về COVID-19: https://tenderpressbooks.com/georgie-%26-the-giant-germ
Ban Giáo Dục Mầm Non đã biên soạn các nguồn tài liệu liên quan đến COVID-19 dành cho các
gia đình tại đây: https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources/For-Families
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Làm việc cùng với cơ sở giữ trẻ của quý vị.
Hãy hỏi cơ sở giữ trẻ của quý vị về “Kế Hoạch về Sức
Khỏe và An Toàn COVID-19” của họ và nếu con quý
vị có nhu cầu sức khỏe cụ thể, quý vị nên nói chuyện
với cơ sở giữ trẻ của mình về việc phát triển một kế
hoạch giữ trẻ cho con quý vị. Nếu quý vị có bất kỳ lo
ngại nào về cách thực hiện Kế Hoạch về Sức Khỏe và
An Toàn, hãy trò chuyện và chia sẻ những mối lo ngại
này với cơ sở giữ trẻ của quý vị. Nếu quý vị vẫn còn lo
ngại sau khi nói chuyện với cơ sở giữ trẻ của mình, quý
vị có thể điền mẫu đơn than phiền bằng cách truy cập
vào https://oregonearlylearning.com/parents-families/
making-a-complaint/.
Nếu quý vị mới tham gia chương trình, quý vị có thể
yêu cầu tham quan nhà của người giữ trẻ hoặc cơ sở
giữ trẻ cùng với con quý vị ngoài giờ làm việc.
Bằng cách làm việc cùng nhau, chúng ta có thể ngăn
chặn sự lây lan của COVID-19. Nếu quý vị có thêm bất
kỳ thắc mắc hoặc lo ngại nào về quy định của dịch vụ
Giữ Trẻ Khẩn Cấp, vui lòng truy cập
https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources.

Ngoài luật cấm phân biệt đối xử của Oregon, cơ sở giữ trẻ không
thể từ chối ghi danh trẻ vào chương trình vì tin rằng đứa trẻ dễ bị
nhiễm COVID-19 do nghề nghiệp, chủng tộc, dân tộc, vị trí địa lý,
tình trạng khuyết tật hoặc tình trạng sức khỏe sẵn có của trẻ hoặc
phụ huynh.
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