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Mỗi lần lái xe vào điêm Tập kết phải hoàn thành,
đăng biển báo tại cơ sở
Tài liệu này đã được cập nhật; bản dịch đang được tiến hành

Danh mục
kiểm tra

và trực tuyến, đồng thời tuân theo Kế hoạch An toàn và Sức khỏe.

Đánh dấu vào tất cả các mục được nêu bên dưới và ghi những thông tin cần thiết khác.

Tên Doanh nghiệp:

Tên liên lạc:

Địa chỉ cơ sở:

Email/điện thoại:

(Bạn có thể liên lạc với người được ghi ở trên với bất kỳ câu hỏi hay nhận xét nào về kế hoạch này.)
☐ Thông thạo và hoàn thành tất cả các yêu cầu quy định trong Chỉ thị Viện Chức Y tế
Số 2020-28, có tại: http://www.sfdph.org/directives.

☐ Hoàn thành mọi điều chỉnh cần thiết, bố cục không gian cho việc lái xe vào điểm Tập
kết tạo điều kiện thích nghi giữ khoảng cách xã hội, bao gồm khoảng cách thích hợp
cho lối ra vào, và trong trường hợp khẩn cấp.
☐ Hiện hành bất kỳ giấy phép cần thiết cho việc Lái xe vào điểm Tập kết.
☐ Hoàn thành đánh giá sự an toàn về điện và thực hiện tất cả các biện pháp phòng
ngừa có thê.
☐ Lập một kế hoạch để đảm bảo Nhân sự và những người tham gia tuân thủ các yêu
cầu về khoảng cách xã hội và hạn chế số lượng phương tiện Lái Xe vào điểm Tập
kết một thời điểm nhất định, phù hợp với các yêu cầu trong Chỉ thị này và Lệnh Ở
Nhà An Toàn.
☐ Yêu cầu người tham gia phải luôn ngồi trong xe trừ khi đi vệ sinh hoặc trong trường
hợp khẩn cấp. Mọi hoạt động bán hàng đều được thực hiện từ xa và chuyển đến
từng xe.
☐ Yêu cầu khách hàng luôn phải đeo Khăn Che mặt hoặc phương tiện Khăn Che mặt
khác trừ khi ngồi trong xe đóng cửa sổ. Nhân viên được yêu cầu đeo Khăn che mặt
như quy định trong Lệnh Khăn che mặt.
☐ Đảm bảo hoàn thành quá trình tự xác minh triệu chứng COVID-19 hàng ngày cho tất
cả Nhân viên theo yêu cầu của Quy Trình Cách Ly Xã Hội.
☐ Cung cấp các trạm rửa tay hoặc nước rửa tay sát khuẩn ở lối vào Phòng tập thể
dục Ngoài trời và các vị trí thuận tiện trong Không gian Phòng tập Thể dục Ngoài
trời.
☐ Thực hiện tất cả các yêu cầu vệ sinh như được mô tả trong Chỉ thị 2020-28 và
Quy Trình Cách Ly Xã Hội.
☐ Nhân viên có quyền sử dụng các vật dụng làm sạch để họ có thể làm vệ sinh các bề
mặt theo yêu cầu.
☐ Các bề mặt tiếp xúc nhiều trong phòng vệ sinh/tắm hoặc các khu vực chung khác
được làm sạch và khử trùng thường xuyên trong ngày hoặc sự kiện.
☐ Đăng biển báo cân nhắc khách hàng về nghĩa vụ của họ trong việc duy trì khoảng cách
xã hội, đeo Khẩu trang và rửa hoặc vệ sinh tay thường xuyên.
☐ Xem lại và thực hiện tất cả các hướng dẫn theo ngành cụ thể trong Chỉ thị 2020-28.

