Quy định cho tất cả các doanh nghiệp
Theo Lệnh mới của Viên Chức Sở Y Tế, các doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định quan trọng
được thiết lập để làm giảm rủi ro lây truyền COVID-19 và có một số doanh nghiệp có nhiều rủi ro
vẫn phải đóng cửa. Dưới đây là các quy định áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp trong cộng
đồng:
Giữ khoảng cách xã giao: Tất cả các doanh nghiệp đều phải yêu cầu nhân viên và khách hàng mang
khăn che mặt phù hợp với quy định về khăn che mặt của Tiểu Bang, luôn luôn giữ khoảng cách ít nhất 6
feet với người khác và cung cấp vật dụng rửa/khử trùng tay cho khách hàng và nhân viên.
Giới hạn số người ở bên trong cơ sở: Một số doanh nghiệp phải tuân theo các giới hạn do COVID-19
gây ra và phải giới hạn số người bên trong cơ sở của họ ở một tỷ lệ nhất định so với số người tối đa
thông thường của họ. Hãy vào trang mạng www.sccgov.org/covidcapacity để tìm hiểu xem doanh nghiệp
của quý vị có phải tuân theo các giới hạn cụ thể do COVID-19 hay không.
Làm việc tại nhà: Tất cả những công nhân viên có thể làm công việc của họ ở nhà, bắt buộc phải làm việc
từ xa.
Chỉ thị dành riêng cho ngành: Các doanh nghiệp phải tuân theo các chỉ thị dành riêng cho ngành của
Viên chức Sở Y tế và các hướng dẫn dành riêng cho ngành của Tiểu bang.
Báo cáo về các trường hợp nhiễm COVID-19 cho Sở Y tế Công cộng: Các doanh nghiệp phải báo cho
Sở Y tế Công cộng khi có nhân viên bị xét nghiệm dương tính với COVID-19 và yêu cầu nhân viên báo
cho chủ nhân sở làm nếu họ đã có mặt tại nơi làm việc trong thời gian có thể truyền nhiễm bệnh sang
người khác.
Nộp bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao mới cho Quận Hạt: Tất cả các doanh nghiệp phải điền và
nộp bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao đã được Sửa đổi cho Quận Hạt trong vòng 14 ngày kể từ ngày
Lệnh ngày 5 tháng 10 có hiệu lực, và công chúng có thể vào xem bản này trên trang mạng của Quận Hạt.
Các doanh nghiệp phải nộp bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi ngay cả khi trước đó họ
đã nộp một bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao đầu tiên theo Lệnh ngày 2 tháng 7 của Viên Chức Sở Y
tế.
Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao mới được Sửa đổi yêu cầu những điều gì?
• Hãy điền và nộp bản Thể thức trực tuyến tại www.COVID19Prepared.org, và ký tên với lời cam
kết chịu phạt nếu khai man.
• Niêm yết các bản thông tin để báo cho nhân viên và khách hàng về việc giữ khoảng cách với
mọi người, việc đeo khăn che mặt và các quy định giữ vệ sinh.
• Huấn luyện nhân viên về cách giữ an toàn tại nơi làm việc.
• Yêu cầu nhân viên bị bệnh phải ở nhà và kiểm tra sức khỏe của mọi nhân viên để tı̀m các triệu
chứng.
• Có sẵn xà phòng và nước hoặc nước khử trùng tay để làm sạch tay.
• Vệ sinh cơ sở kỹ lưỡng và thường xuyên.
• Duy trì khoảng cách xã hội và tuân thủ tất cả các giới hạn về số ở bên trong cơ sở.
• Lên kế hoạch cho trường hợp có người xét nghiệm dương tính với COVID-19.
GHI NHỚ: Ngoài Lệnh của Viên Sở Y tế Quận Hạt, các doanh nghiệp phải tuân thủ Lệnh Ở nhà của Tiểu
Bang. Lệnh nào có hạn chế hơn sẽ được áp dụng. Các doanh nghiệp được phép mở cửa theo Lệnh của
Quận Hạt nên xác nhận rằng họ cũng được phép mở theo Lệnh của Tiểu bang.
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