
 

Nhà Trẻ Gia Đình Có Đăng Ký 
Cập nhật các quy tắc về sức khỏe và an toàn cho nhà trẻ 
Có hiệu lực từ ngày 26 tháng 10 năm 2021 

QUY TẮC CŨ QUY TẮC MỚI 

RỬA TAY 
 

414-205-0120 Vệ sinh 
(2) Tất cả người giữ trẻ và trẻ em phải rửa tay bằng xà phòng và dưới 
dòng nước ấm đang chảy:  

(a) Trước khi xử lý thực phẩm;  
(b) Trước khi cho trẻ ăn;  
(c) Trước và sau khi ăn;  
(d) Sau khi thay tã;  
(e) Sau khi đi vệ sinh;  
(f) Sau khi giúp trẻ đi vệ sinh;  
(g) Sau khi lau mũi;  
(h) Sau khi chơi ngoài trời; và 
(i) Sau khi chạm vào động vật hoặc cầm đồ chơi của thú cưng.  

(3) Dung dịch khử trùng tay không thể thay thế việc rửa tay. Nếu có dung 
dịch khử trùng tay trong nhà trẻ, phải cất giữ ngoài tầm với của trẻ và 
không được sử dụng cho trẻ. 

 

414-205-0120 Vệ sinh 
(2) Người giữ trẻ và trẻ em phải rửa tay bằng xà phòng và dưới dòng nước ấm đang 
chảy: 

(a) Sau khi đi vệ sinh; 
(b) Sau khi thay tã; 
(c) Sau khi giúp trẻ đi vệ sinh; 
(d) Trước khi xử lý thực phẩm; 
(e) Trước và sau khi ăn; và  
(f) Trước khi cho trẻ ăn. 

(3) Người giữ trẻ và trẻ em phải rửa tay bằng xà phòng và dưới dòng nước ấm đang 
chảy hoặc sử dụng dung dịch khử trùng tay có nồng độ cồn từ 60-95%: 

(a) Sau khi lau mũi; 
(b) Sau khi ho hoặc hắt hơi; 
(c) Sau khi tham gia các hoạt động ngoài trời; và 
(d) Sau khi chạm vào động vật ngoài chó, mèo, hoặc cầm đồ chơi của thú 
cưng. 

(4) Dung dịch khử trùng tay phải được cất giữ ngoài tầm với của trẻ. 
(5) Không được sử dụng dung dịch khử trùng tay cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi. 
(6) Người lớn phải giám sát khi dùng dung dịch khử trùng tay cho trẻ lớn hơn và trẻ 
trong độ tuổi mầm non. 
(7) Khi không thể rửa tay (ví dụ: trong các chuyến đi thực địa và trên sân chơi) thì 
phải dùng khăn ướt kèm theo dung dịch khử trùng tay có nồng độ cồn từ 60-95%. 
 

HỒI SỨC TIM PHỔI (CPR) / SƠ CỨU (FA) 
 

Yêu Cầu Đào Tạo 414-205-0055 
Bổ sung quy tắc (6) 

 

Yêu Cầu Đào Tạo 414-205-0055 
(6) Bất kể OAR 414-205-0040(13)(d), 414-205-0055(1)(b), 414-205-0055(2)(a), 414-
205-0055(3)(a), chứng chỉ CPR chỉ đào tạo trực tuyến được lấy từ ngày 24 tháng 3 
năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 sẽ được chấp nhận để đáp ứng yêu cầu 
về đào tạo cho đến khi chứng chỉ hết hạn. 
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