Khách hàng nên nhìn thấy gì tại MỖI cơ sở kinh doanh?
TẤT CẢ các cơ sở được phép mở cửa sẽ phải tuân theo các quy tắc của Viên Chức Sở Y Tế Quận Hạt để giúp
nhân viên và khách hàng của họ càng được an toàn khỏi bị nhiễm COVID-19 càng tốt. Đây là những gì quý
vị nên thấy tại mọi cơ sơ kinh doanh được mở trong Hạt Santa Clara:

1. TẤT CẢ KHÁCH HÀNG VÀ NHÂN VIÊN ĐỀU PHẢI ĐEO KHĂN CHE MẶT

Nhân viên phải đeo khăn che mặt (trừ khi điều này không an toàn cho họ hoặc khi họ phải nói chuyện với
người khiếm thính).
Khách hàng trên 2 tuổi cũng phải mang khăn che mặt và doanh nghiệp nên cấm những khách hàng không
đeo khăn che mặt đi vào, trừ khi khách hàng đó không thể vì lý do sức khỏe hoặc bị khuyết tật.

2. MỌI NGƯỜI PHẢI GIỮ KHOẢNG CÁCH ÍT NHẤT 6 FEET

Cơ sở kinh doanh không nên có nhiều người đông đúc. Doanh nghiệp lúc nào cũng phải giới hạn số khách
hàng và nhân viên ở bên trong cơ sở để mọi người có thể giữ khoảng cách 6 feet với nhau.
Quý vị cũng sẽ thấy những thứ như băng dán trên sàn để đánh dấu khoảng cách 6 feet cho khách đứng
xếp hàng, ghế và băng ghế có dây băng chắn xung quanh hoặc bản thông báo cấm khách không được sử
dụng. Nhân viên không nên tụ tập gần nhau trong khi làm việc.

3. CƠ SỞ CÓ PHƯƠNG TIỆN RỬA TAY HOẶC NƯỚC KHỬ TRÙNG TAY CHO KHÁCH HÀNG

Cơ sở có sẵn chất khử trùng tay hoặc xà phòng và nước để khách hàng và nhân viên của doanh
nghiệp có thể làm sạch tay.

4. BÍCH CHƯƠNG GIẢI THÍCH CÁC QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN CHỐNG COVID-19

Ở lối vào, quý vị sẽ thấy bản dấu hiệu SẴN SÀNG ỨNG PHÓ COVID-19 và bản Thông tin cho Khách về
Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao như sau:

Quý vị cũng nên xem các bích chương có thông tin về quy định giữ khoảng cách an toàn, đeo khăn
che mặt và các quy định giữ sức khỏe và vệ sinh như sau:
Minimize the Risk of COVID-19
Maintain minimum of 6 feet
separation from other at all
times.
Provide daily briefing session
reviewing site protocols to
prevent spread of the virus.
Establish a daily screening
protocol before the start of
each shift to help ensure that
potentially infected staff do
not enter the construction
site.

Choose a Site Safety Rep
to monitor and implement
recommended COVID-19
safety practices.

6 ft.

Wear face coverings and
personal protective
equipment (PPE)
appropriate for the task.

Provide single use water
containers. Prohibit the
use of shared microwaves
and water coolers.

Stay home if sick, or
exposed to COVID-19.

Establish a cleaning
protocol within the job
site area.

Wash hands often for at
least 20 seconds with
soap and water or use
hand sanitizer.

Workers should change
work clothes and shoes
prior to arriving at home.

All construction projects must fully comply with Appendix B-1 (small
projects) or B-2 (large projects) of the Health Officer’s May 4 Order.
For more information, visit:
www.sccgov.org/coronavirus

Vi phạm: Nếu quý vị nghı̃ doanh nghiệp nào đó vi phạm các quy định này hoặc quy định nào khá liên
quan đến việc phòng ngừa COVID-19, vui lòng báo cáo tại www.scccovidconcerns.org.
1 of 1

