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Cập Nhật về Yêu Cầu và Khuyến Nghị về COVID-19 

Kính gửi nhà cung cấp, 

Khi Oregon tiếp tục tập trung vào việc phòng ngừa COVID-19, Bộ Phận Học Tập sớm (ELD), phối hợp với Cơ 
Quan Y Tế Oregon (OHA), đã cập nhật Yêu Cầu và Khuyến Nghị về COVID-19 dành cho các Nhà Cung Cấp 
Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ, có hiệu lực từ Ngày 9 tháng 11 năm 2022. Tài liệu hướng dẫn này có thể được tìm 
thấy trên trang COVID Resources (Các Nguồn Tài Nguyên về COVID) trên trang web của chúng tôi. 

 

Một số cập nhật chính về hướng dẫn COVID-19 bao gồm: 

•  Loại bỏ yêu cầu cách ly nếu tiếp xúc và không có triệu chứng. Các nhà cung cấp vẫn được yêu cầu 
loại trừ bất kỳ trẻ em hoặc nhân viên nào nhiễm COVID-19, bất kể tình trạng tiêm chủng. 

•  Loại bỏ yêu cầu thông báo cho Cơ Quan Y Tế Công Cộng Địa Phương đối với mọi trường hợp 
COVID-19. Thay vào đó, các nhà cung cấp sẽ được yêu cầu báo cáo mức độ vắng mặt tăng cao do 
bệnh hô hấp. 

•  Khuyến nghị bổ sung: Khi trở lại chăm sóc sau khi cách ly, những cá nhân từ 2 tuổi trở lên nên 
đeo khẩu trang thêm năm ngày. Những cá nhân không thể hoặc không đeo khẩu trang sẽ tiếp tục 
bị loại trừ thêm năm ngày, tổng cộng là 10 ngày. 

•  Khuyến nghị về vắc xin và vắc-xin tăng cường được cập nhật. 

 

Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ vẫn được yêu cầu tuân theo các quy định về việc loại trừ do bệnh 
truyền nhiễm và COVID-19 và có kế hoạch quản lý bệnh truyền nhiễm bằng văn bản phải bao gồm: 

•  Các chính sách và thủ tục để thông báo cho Cơ Quan Y Tế Công Cộng Địa Phương, gia đình và 
những người khác về khả năng phơi nhiễm. 

• Giao thức loại trừ các cá nhân, phù hợp với quy định của Cơ Quan Y Tế Oregon 

•  Giao thức kết thúc hoạt động của chương trình nếu các trường hợp đã được bảo đảm hoặc nếu 
được Cơ Quan Y Tế Oregon hoặc Cơ Quan Y Tế Công Cộng Địa Phương khuyến nghị. 

•  Điểm tiếp xúc với COVID-19 được xác định. Tất cả nhân viên và gia đình phải được cung cấp thông 
tin liên lạc của người liên lạc chính về COVID-19. 

Nếu có thắc mắc về COVID-19, vui lòng liên hệ với Cơ Quan Y Tế Công Cộng Địa Phương của quý vị 
hoặc gửi email cho OHA tới COVID.19@dhsoha.state.or.us. Ngoài ra, quý vị có thể liên hệ với Văn 
Phòng Chăm Sóc Trẻ Em theo số 1-800-556-6616 hoặc gửi email tới ProviderContact@state.or.us. Các 
nhà cung cấp dịch vụ cũng được khuyến khích đăng ký nhận Bản Tin Điện Tử Cập Nhật về việc Chăm 
Sóc Trẻ của ELD để biết thông tin mới nhất. 

Cám ơn quý vị, 
 
Ban Học Tập Sớm 
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