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Mỗi Nhà cung cấp Dịch vụ Cá nhân Trong nhà phải hoàn thành, đăng thông
tin tại cơ sở, và tuân thủ 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.)

☐ Nhà cung cấp Dịch vụ Cá nhân Trong nhà biết rõ và tuân thủ tất cả các yêu cầu được quy
định trong Chỉ thị của Viện chức Y tế số.2020-30b, có tại www.sfdph.org/directives.
☐ Bất cứ khi nào có thể, hãy cung cấp dịch vụ ngoài trời và trong nhà để khách
hàng có thể lựa chọn và giảm bớt sự đông đúc trong nhà.

☐ Doanh nghiệp phải hoàn thành bất kỳ điều chỉnh cần thiết nào về việc bố trí và
duy trì khoảng cách xã hội một cách phù hợp, bao gồm cả việc đảm bảo khách
hàng luôn giữ khoảng cách ít nhất 2 mét/ 6 feet với mọi khách hàng và không
phải chờ đợi ở bất kỳ khu vực chờ đợi nào trước cuộc hẹn. Liệt kê số lượng
khách tối đa có thể an toàn trong cơ sở tại một thời điểm tại đây: ____
☐ Đảm bảo rằng hệ thống ống nước đang hoạt động tốt và, nếu cơ sở không hoạt
động, các đường ống đã được xã sạch. Xem sfwater.org/index.aspx?page=1327
để biết thêm chi tiết.
☐ Xem xét và triển khai áp dụng sự hướng dẫn liên quan đến thông gió cho tất cả các
không gian trong nhà.
☐ Đăng thêm tất cả các biển báo dịch bệnh COVID-19 bắt buộc vào lối vào và phòng
nghỉ của nhân viên.
☐ Nếu doanh nghiệp của bạn cung cấp các dịch vụ mà yêu cầu khách tháo bỏ Khâu
trang/Khăn che mặt, hãy đăng thêm biển báo liên quan đến hệ thống thông gió.
☐ Thực hiện chính sách để đảm bảo Nhân viên tuân thủ các yêu cầu cách ly xã hội và
giới hạn số lượng người trong doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định, phù hợp
với các yêu cầu trong Lệnh Ở yên-Tại Nhà -An toàn hơn.
☐ Nhân viên, các thành viên của công chúng tìm kiếm dịch vụ, và tất cả những người
khác tại cơ sở phải đeo Khẩu trang/Khăn che mặt như được cung cấp trong Lệnh và
Chỉ thị của Khăn che mặt này. Khâu trang không được tháo ra trong lúc phục vụ.
☐ Đảm bảo Nhân viên cung cấp các dịch vụ mà có thể yêu cầu khách hàng tháo bỏ
Khẩu trang/Khăn che mặt có đầy đủ thiết bị bảo vệ, bao gồm cả tấm kiếng cao su
che mặt hoặc kính bảo hộ. Nên sử dụng khẩu trang N95 khi thực hiện các dịch vụ
cho những khách hàng phải tháo bỏ Khẩu trang/Khăn che mặt.
☐ Nhân viên nên xem xét việc sử dụng tấm kiếng che mặt, kính bảo hộ hoặc các thiết
bị bảo vệ măt khác (xem Phần 1.11 của Phụ lục A).
☐ Đảm bảo hoàn tất việc kiểm soát triệu chứng và phơi nhiễm dịch bệnh COVID-19
hàng ngày cho tất cả Nhân viên theo yêu cầu của Quy trình Cách ly Xã hội (Phụ lục
A của Lệnh C19-07i Viên chức Y tế) và Đính kèm A-1. Nhân viên trả lời "có" cho một
câu hỏi thì không được đến làm việc.
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Bản tin này có sẵn trực tuyên tại www.sfcdcp.org/screening- handout.
☐ Sàng lọc tất cả khách hàng và những người đến thăm dự vào ngày có cuộc hẹn
hoặc dịch vụ trước khi đến cơ sở, như được nêu trong Quy trình Cách ly Xã hội và
Bản đính kèm A-2. Bất kỳ người nào trả lời “có” cho một câu hỏi sàng lọc phải bị
hủy hoặc đổi lịch lại. Không có tính phí hủy hoặc đổi lịch trong tình huống đó. Tài liệu
sàng lọc khách hàng có sẵn trực tuyến tại www.sfcdcp.org/screeningvisitors.
☐ Thực hiện tất cả các yêu cầu vệ sinh như được mô tả trong Chỉ thị này.

☐ Đảm bảo Nhân viên được phép tiếp cận với các dụng cụ làm sạch để họ có thể tự
làm sạch các bề mặt khi cần thiết, trong lúc nhân viên giám hộ vắng mặt.
☐ Các bề mặt tiếp xúc nhiều ở các khu vực chung phải được làm sạch và khử trùng
thường xuyên trong ngày.
☐ Tất cả các dụng cụ và thiết bị được sử dụng cho các dịch vụ cần phải được làm sạch
đúng cách giữa mỗi lần sử dụng như đã nêu trong Chỉ thị. Bất cứ khi nào có thể, nên
cấm Nhân viên dùng chung thiết bị, và mọi thiết bị dùng chung cân phải được vệ sinh
đúng cách giữa mỗi lần sử dụng.
☐ Cho các cuộc hẹn trực tuyến, đánh giá và thực hiện các tùy chọn có sẵn để cho phép
khách hàng hoàn thành thủ tục giấy tờ theo phương thức điện tử trước khi đến và
đăng ký.
☐ Bất cứ khi nào có thể, chỉ gặp khách hàng theo lịch hẹn (và đối với các tiệm làm tóc
và tiệm cắt tóc, không được phép phục vụ khách khi không có hẹn, theo hướng dẫn
hiện hành của Tiểu bang California).
☐ Không cho phép một nhà cung cấp dịch vụ làm việc nhiều khách hàng cùng một
lúc, và không cho phép nhiều nhà cung cấp dịch vụ làm việc trên cùng một người
cùng một lúc.
☐ Các nhà cung cấp dịch vụ phải mang găng tay trong phạm vi họ được yêu cầu về
một số dịch vụ theo Chỉ thị này, và đảm bảo mỗi khách hàng đều được sử dụng
găng tay sạch.
☐ Nếu có thể, hãy loại bỏ hoặc cấm sử dụng các bề mặt không thể làm sạch và sát
khuẩn đúng cách.
☐ Xem xét và thực hiện tất cả các hướng dẫn cụ thể-theo ngành trong Chỉ thị (Phụ
lục A, Mục3 đên 8).

Các biện pháp bổ sung
Giải thích:

