PHÒNG Y TẾ CÔNG CỘNG

Đeo khẩu trang và Chăm sóc trẻ em
(Cập nhật 3-14-2022)

Các lớp chiến lược phòng ngừa tiếp tục là cách tốt nhất để bảo vệ chống lại COVID-19.
Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em có thể chọn yêu cầu đeo khẩu trang tại
chương trình của họ. Nhân viên chăm sóc trẻ em và gia đình cũng có thể quyết định
đeo khẩu trang. Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em được cấp phép phải tuân
theo “Các Yêu cầu và Khuyến cáo về COVID-19 trong Chăm sóc Trẻ em” của Ban Học
tập Sớm.
Chương trình hỗ trợ của Ban Học tập Sớm (ELD) và Cơ quan Y tế Oregon (OHA) và sự
lựa chọn của gia đình để tiếp tục đeo khẩu trang.
Khẩu trang vẫn được khuyên dùng cho các trường hợp sau:


Tất cả mọi người từ hai tuổi trở lên quay lại nơi giữ trẻ nên đeo khẩu trang phù
hợp trong năm ngày sau giai đoạn cách ly COVID-19 5 ngày.



Trong thời kỳ cao Mức độ truyền dẫn cộng đồng COVID-19, khẩu trang phổ biến
trong nhà được khuyến khích.



Trong khoảng thời gia Mức độ lây truyền COVID-19 trong cộng đồng trung bình,
những người có nguy cơ mắc bệnh nặng cao hơn hoặc chăm sóc trẻ em có
nguy cơ mắc bệnh nặng nên đeo khẩu trang. Bao gồm những người:
o Chưa được tiêm phòng hay chưa cập nhật tiêm chủng.
o Bị suy giảm miễn dịch.
o Có khuyết tật.
o Đang sống với những người có nguy cơ cao hoặc chưa được tiêm chủng.
o Có bệnh nền.
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Các chiến lược để giúp thực hiện hướng dẫn đeo khẩu trang trong các chương trình
chăm sóc trẻ em bao gồm:


Một chính sách rõ ràng, bằng văn bản dành cho nhân viên, các gia đình và
khách tới thăm.



Đào tạo nhân viên về chính sách và cách phổ biến cho các gia đình và khách tới
thăm về chính sách



Các nỗ lực tham gia của gia đình để nâng cao nhận thức về chính sách.



Biển báo rõ ràng có thể tiếp cận được tại các lối vào và trong toàn bộ cơ sở giữ
trẻ.



Khẩu trang bổ sung để cung cấp cho nhân viên, trẻ em và khách tới thăm không
có khẩu trang.



Một quy trình rõ ràng, bằng văn bản để trả lời các khiếu nại.

Để xem các nguồn lực và cập nhật thường xuyên về COVID-19, hãy truy cập OHA.
Các nguồn lực bổ sung:


Các yêu cầu và khuyến cáo về khẩu trang của Cơ quan Y tế Oregon



Công cụ “Khi nào nên đeo khẩu trang hoặc khẩu trang” của CDC có thể giúp các
nhà cung cấp quyết định thời điểm và cách thức triển khai phương pháp tiếp cận
phân lớp dựa trên sự truyền tải cộng đồng COVID-19 tại cấp quận.



Nguồn lực COVID-19 của Phân ban Học tập Sớm



Hướng dẫn COVID-19 cho các chương trình chăm sóc trẻ em chi tiết của CDC



Tiến hành xét nghiệm COVID-19 hoặc tiêm vắc xin



Đường dây trợ giúp Nếu bạn xét nghiệm dương tính của Cơ quan Y tế Oregon

Khả năng tiếp cận tài liệu: Đối với những người bị khuyết tật hoặc người không nói
được tiếng Anh, OHA có thể cung cấp thông tin theo các định dạng khác, chẳng hạn
như bản dịch, bản in chữ lớn hay chữ nổi. Liên kệ với Đơn vị truyền thông về COVID19 theo số 1-971-673-2411, 711 TTY hoặc
COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us.

OHA 4143 (03/17/2022) VIETNAMESE

2/2

