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Kế hoạch sức khỏe
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Danh mục

Chỉ thị Cán bộ Y tế số 2020-14c (Phụ lục B)
Chương trình Sức khỏe và An toàn (ban hành 8/5/2020)
Mổi Chương trình Chăm sóc Trẻ em phải hoàn thành, đăng tại chỗ và tuân
theo Chương trình Sức khỏe và An toàn này.

Kiêm tra tất cả các mục dưới đây áp dụng và liệt kê các thông tin cần thiết khác.
Tên doanh nghiệp / pháp nhân:

Tên Liên lạc:

Địa chỉ thực thê:

Điện thoại liên hệ:

(Bạn có thể liên hệ với người được liệt kê ở trên với bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về
kế hoạch này.)
☐ Doanh nghiệp đã quen thuộc và tuân thủ tất cả các yêu cầu được nêu trong Chỉ thị
Cán bộ Y tế số 2020-14c, có tại http://www.sfdph.com/directives.
☐ Chỉ định một nhân viên liên lạc COVID-19.

Tên liên lạc:

☐ Tất cả những ai vào cơ sở này đều được kiểm tra các triệu chứng hoặc phơi nhiễm
COVID-19.
☐ Cha mẹ được thông báo để giữ trẻ ở nhà khi bị bệnh.

☐ Nghỉ ôm phép chính sách hỗ trợ nhân viên ở nhà khi bị bệnh.

☐ Hạn chế khách tham quan không cần thiết, bao gồm cả tình nguyện viên.

☐ Kích thước đoàn hệ được giới hạn ở 12 trẻ em hoặc số lượng trẻ em tối đa được
phép theo giấy phép chăm sóc trẻ em, tùy theo mức nào thấp hơn.
☐ Nhân viên được chỉ định vào một nhóm và chỉ làm việc với nhóm đó.
☐ Tương tác giữa các đoàn hệ được giảm thiễu đên mức khả thi nhất.

☐ Mỗi đoàn hệ nằm trong một phòng hoặc không gian riêng biệt hoặc một phân vùng
chắc chắn không thấm nước, có thể làm sạch kéo dài từ sàn và cao ít nhất 8 feet
(khoảng 2.5m) tách biệt các đoàn hệ.
☐ Khoảng cách về thể chất giữa những người trưởng thành được duy trì càng nhiều
càng tốt.
☐ Khoảng cách vật lý giữa trẻ em được khuyến khích khi thích hợp và cân bằng với nhu
cầu phát triển và cảm xúc xã hội của nhóm tuổi.
☐ Vào giờ ngủ trưa, chiếu hoặc giường cũi của trẻ em được đặt càng xa nhau càng tốt,
sao cho đầu của chúng cách nhau ít nhất 6 feet.
☐ Tất cả người lớn và trẻ em từ 10 tuổi trở lên đều đeo khăn che mặt trừ khi ăn uống
hoặc được miễn trừ.
☐ Trẻ em từ 2-9 tuổi được khuyến khích đeo khăn che mặt ở mức độ khả thi trong các
thời gian sau:
•

Trong các hoạt động tập thể hoặc giờ chơi khi trẻ không bị xa cách, đặc biệt là
ở trong nhà;
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Chỉ thị Cán bộ Y tế số 2020-14c (Phụ lục B)
Chương trình Sức khỏe và An toàn (ban hành 8/5/2020)
Mổi Chương trình Chăm sóc Trẻ em phải hoàn thành, đăng tại chỗ và tuân
theo Chương trình Sức khỏe và An toàn này.
Trường hợp trẻ em có thể gặp nhân viên và trẻ em từ các đoàn hệ khác;
Nếu một đứa trẻ bị ốm sau khi đến và đang chờ đón (và không ngủ)

☐ Không sử dụng khăn che mặt cho trẻ em dưới 2 tuổi hoặc trẻ em có các tài liệu về
hành vi hoặc y tế chống chỉ định đối với khăn che mặt.
☐ Phủ mặt không bao giờ được mặc trong những giấc ngủ trưa.
☐ Thuốc khử trùng tay được để xa tầm tay trẻ nhỏ.
☐ Các hoạt động được thực hiện ngoài trời đến mức lớn nhất có thể.
☐ Thông gió được tối đa hóa đến mức lớn nhất có thể thông qua việc mở các cửa sổ
(khi an toàn để làm như vậy) và / hoặc điều chỉnh thông gió cơ học để tối đa hóa
thông gió (ngoài trời) trong lành, nếu phù hợp.
☐ Việc chia sẻ nguồn cung cấp và tài liệu tiếp xúc được hạn chế trong phạm vi có thể.

☐ Các bề mặt thường xuyên chạm vào, đồ chơi và các đồ vật khác được làm sạch và
khử trùng thường xuyên.

☐ Nhân viên tiếp xúc với các gia đình đưa và đón khách bị hạn chế càng nhiều càng tốt.

☐ Trẻ em và nhân viên rửa tay hoặc sử dụng chất khử trùng tay khi vào cơ sở, trước khi
ngủ trưa, và ngay trước và sau khi ăn.
☐ Không có nhóm hát, đặc biệt là trong nhà.
☐ Không có chuyến đi dã ngoại.

☐ Các giao thức đã được thiết lập trong trường hợp trẻ em hoặc nhân viên có triệu
chứng COVID-19, tiếp xúc gần gũi với người mắc COVID-19 hoặc được chẩn đoán
mắc COVID-19.
Các biện pháp bổ sung
Giải thích:

