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Chỉ Thị của Viên Chức Y Tế Số. 2020-34 (Phụ Lục B)
Kế Hoạch An Toàn và Sức Khỏe (ban hành ngày 30/09/2020)
Mỗi Nơi Cầu Nguyện-Nhà Thờ phải hoàn thành, đăng thông tin tại địa điểm,
và tuân thủ theo Kế hoạch An toàn và Sức khỏe này.

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

Tên liên lac:

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.)
☐ Nơi Cầu Nguyện biết rõ và tuân thủ tất cả các yêu cầu được quy định trong Chỉ Thị
của Viên Chức Y tế số 2020-34, có tại http://www.sfdph.org/directives và Quy Trình
Cách Ly Xã hội có tại.https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07i- Appendix-A.pdf.
☐ Nơi Cầu Nguyện đã chuẩn bị dể dàng cho các cuộc tụ họp tôn giáo trong nhà thờ, đảm
bảo khoảng cách đầy đủ giữa Nhân viên và Người tham gia. Ví dụ, Nơi Cầu Nguyện lập
kế hoạch để Người tham gia ra vào trong không gian ngoài trời một cách an toàn, trong
khi đó vẫn duy trì khoảng cách xã hội, và thêm các dấu hiệu giử khoảng cách 2 mét (6
feet) trong các khu vực. Người tham gia có thể ngồi hoặc tụ tập và tạo một hệ thống đặt
chỗ để quản lý Người tham gia thời gian đến và đi.
☐ Nơi Cầu Nguyện đã đặt thông báo khắp cơ sở để cân nhắc Nhân viên và Người tham
gia về nghĩa vụ đeo khăn che mặt, duy trì khoảng cách thể chất và giữ vệ sinh cá nhân
sạch sẽ.
☐ Nhân viên đã được đào tạo về các yêu cầu của Quy Trình Cách Ly Xã Hội và Chỉ thị
này, bao gồm các nghĩa vụ kiểm tra Bản thân và Người tham gia, duy trì các biện
pháp vệ sinh, và thực thi các yêu cầu về khoảng cách ly xã hội và tuân thủ yêu cầu
của Chỉ thị khăn che mặt.
☐ Nơi Cầu Nguyện đã thực hiện một kế hoạch để làm sạch và khử trùng các bề mặt
được tiếp xúc nhiều như chỗ ngồi, cửa ra vào, và các bề mặt hoặc đồ vật thường
được tiếp xúc trước và sau mỗi lần tụ họp.
☐ Nơi Cầu Nguyện đã thực hiện tất cả các phương pháp hệ thống sưởi, thông gió
và làm mát (HVAC) và thông gió khả thi được xác định trong Chỉ thị.
☐ Các cuộc tụ họp được giới hạn ở mức 25% hoặc ít hơn sức chứa của phòng
hoặc tổng số 100 người, dự kiến kéo dài 2 tiếng/giờ trở xuống, và nên giữ càng
ngắn càng tốt.
☐ Duy trì khoảng cách 2 mét (6 feet) giữa những người từ các Hộ gia đình khác nhau.
Mọi người phải đeo khẩu trang trừ khi ăn uống hoặc được miễn trừ.
☐ Không được phép hát, tụng kinh và reo hò trong các buổi tụ họp tôn giáo trong
nhà. Nơi Cầu Nguyện không được khuyến khích người tham gia hát, tụng kinh
hoặc reo hò trong buổi tụ họp tôn giáo trong nhà.
☐ Những người tham gia không được phép tụ tập trước khi Cuộc Tụ Họp Tôn
Giáo Trong Nhà bắt đầu và nên rời khỏi khu vực sau khi buổi tụ họp tôn
giáo kết thúc.
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☐ Nếu Nhân Viên Nơi Cầu Nguyện đã lên kế hoạch cho nhiều sự kiện trong một ngày,
nên có đủ thời gian giữa các cuộc tụ họp để tuân thủ đúng quy trình vệ sinh và khử
trùng. Nếu các dịch vụ kết hợp hoặc chồng chéo lên nhau, Nhà Thờ khai triển và duy trì
một kế hoạch bằng văn bản theo mục 4.1.3 của Chỉ thị.
Những biện pháp bổ sung
Diễn giải:

