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Nhà Trẻ Gia Đình Được Chứng Nhận 
Quy tắc tạm thời 

414-350-0500 Khả Năng Áp Dụng Các Quy Tắc Tạm Thời về COVID-19 
(1) Các quy tắc tạm thời này áp dụng cho Nhà Trẻ Gia Đình Được Chứng Nhận, với Giấy 

Chứng Nhận còn hiệu lực do Văn Phòng Giữ Trẻ cấp. 
(2) Có hoặc không có yêu cầu cụ thể, OCC có thể cấp ngoại lệ cho bất kỳ quy tắc tạm thời 

nào trong số này theo từng trường hợp, loại giấy phép, loại chương trình hoặc khu vực 
địa lý. 

(3) Các trường hợp ngoại lệ được cấp theo loại giấy phép, loại chương trình hoặc khu vực 
địa lý sẽ được công bố cho các cơ sở bị ảnh hưởng, qua email hoặc thư từ OCC hoặc 
thông tin liên lạc từ chuyên gia cấp phép được chỉ định cho cơ sở. 

(4) Việc phê duyệt một ngoại lệ theo từng trường hợp có thể dựa trên quy mô của cơ sở, 
nhân sự, tiền sử tuân thủ và tác động của ngoại lệ được đề xuất đối với khả năng của cơ 
sở trong việc tuân thủ ý định cấp phép hoặc các quy tắc tạm thời này. 

414-350-0501 Quy Tắc Tạm Thời về COVID-19 
(1) Ngoài các yêu cầu về rửa tay được nêu trong OAR 414-350-0160(2)(a)-(d), nhân viên và 

trẻ em có thể sử dụng dung dịch sát trùng tay có nồng độ cồn từ 60-95% để thay thế cho 
việc rửa tay trong các trường hợp sau: 

(a) Sau khi lau mũi, ho hoặc hắt hơi; 
(b) Sau khi vào từ bên ngoài; 
(c) Khi vào cơ sở giữ trẻ; hoặc 
(d) Trong các chuyến đi thực địa và trên sân chơi. 

(2) Dung dịch sát trùng tay không được sử dụng cho trẻ em dưới hai tuổi. 
(3) Người lớn phải giám sát việc sử dụng dung dịch sát trùng tay cho trẻ em trong độ tuổi 

mầm non. 
(4) Dung dịch sát trùng tay phải được cất giữ ngoài tầm với của trẻ khi không sử dụng. 
(5) Bất kể OAR 414-350-0100(3)(a), 414-350-0100(8)(b), 414-350-0110(2)(b)(A)(C), 414-350-

0110(5)(d), giấy chứng nhận CPR chỉ học qua mạng từ ngày 24 tháng 3 năm 2020 đến 
ngày 26 tháng 12 năm 2021 sẽ được chấp nhận để đáp ứng yêu cầu về đào tạo trong khi 
các quy tắc tạm thời này có hiệu lực. 
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