
Nếu quý vị cảm thấy không an toàn tại nơi làm việc do quan 
ngại về COVID-19, hãy gửi đơn khiếu nại đến:

Sở y tế hoặc cơ quan thực thi pháp luật địa phương.
Cục An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp tại OSHA.gov.
Sở Y tế PA tại địa chỉ health.pa.gov.

Xây dựng kế hoạch xử lý với nhân viên nhiễm COVID-19, 
bao gồm vệ sinh tòa nhà và thông báo cho các nhân viên 
bị ảnh hưởng. Xem Hướng dẫn An toàn với COVID-19 
tại pa.gov để biết thêm chi tiết.

Đảm bảo an toàn và vệ sinh các khu vực lây nhiễm.
Đo nhiệt độ của mỗi nhân viên trước khi họ vào tòa 
nhà và yêu cầu nhân viên về nhà theo dõi nếu nhiệt độ 
từ 100,4°F trở lên.
Nhân viên phải thông báo cho người quản lý trực tiếp 
nếu xuất hiện các triệu chứng và ở nhà cách ly.

Khuyến nghị nhân viên bị ốm tuân theo hướng dẫn của 
CDC về cách ly tại nhà.

Lưu ý những Biện pháp Quan trọng này để Ngăn chặn 
sự Lây lan của COVID-19

 Duy trì khoảng cách ít nhất 6 feet với người khác.
• Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước 

Sức khỏe và Vệ sinh
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BẢO VỆ KHÁCH HÀNG VÀ NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TẠI COMMONWEALTH

Yêu cầu đối với Doanh nghiệp
để Tiếp tục các Hoạt động Trực tiếp:

 Hướng dẫn An toàn Bổ sung cho mọi
Hoạt động Bán lẻ tại Địa điểm của quý vị

  

Quy trình An toàn với COVID-19 tại Doanh nghiệp
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Liên lạc với Sở Y tế theo số  
 1-877-PA-HEALTH (1-877-724-3258).
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Lưu ý những Biện pháp Quan trọng này để Ngăn chặn sự Lây lan của COVID-19

Cung cấp khẩu trang để nhân viên đeo tại mọi thời điểm.
Vệ sinh và khử trùng tòa nhà thường xuyên, đặc biệt các 
vị trí thường xuyên tiếp xúc.
Đảm bảo cung cấp xà phòng, nước sạch, dung dịch rửa 
tay khô và khăn lau khử trùng cho nhân viên.
Yêu cầu nhân viên thông báo cho người quản lý trực tiếp 
nếu họ bị ốm và ở nhà cách ly.

Chỉ cung cấp dịch vụ cho người dân theo lịch hẹn, nếu có thể.
Hạn chế số người được phép bên trong tòa nhà không quá 
50% tổng số người theo quy định.
Thay đổi giờ làm việc để doanh nghiệp có đủ thời gian vệ 
sinh và/hoặc nhập kho hàng hóa.
Lắp các tấm ngăn tại các điểm thanh toán để ngăn cách 
nhân viên thu ngân và khách hàng.
Cho phép giao nhận hàng và khuyến khích đặt hàng 
trực tuyến.
Xác định cụ thể thời gian sử dụng dịch vụ cho những người 
có nguy cơ cao ít nhất một lần/tuần.
Yêu cầu khách hàng đeo khẩu trang hoặc khăn che mặt.
Giới hạn, sử dụng cách hàng các quầy thanh toán và luân 
phiên các quầy thanh toán để khử trùng.
Lên lịch nghỉ giải lao để nhân viên rửa tay ít nhất mỗi giờ 
một lần.
Bố trí một nhân viên lau chùi xe đẩy và giỏ xách trước khi 
các khách hàng sử dụng.

Giãn cách xã hội
Tránh ra vào tòa nhà theo nhóm đông vào cùng một  
thời điểm.
Hạn chế số lượng nhân viên tại các khu vực sử 
dụng chung.
Tổ chức các cuộc họp trực tuyến. Đối với các cuộc họp 
trực tiếp, hạn chế số lượng nhân viên là 10 người và 
duy trì khoảng cách 6 feet.
Không cho phép khách đến thăm nếu không cần thiết.

Nếu có trường hợp nhiễm COVID-19
trong tòa nhà của quý vị

Câu hỏi hoặc Quan ngại?

Doanh nghiệp

Nhân viên hoặc Khách hàng

Duy trì khoảng cách ít nhất 6 feet với người khác.
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít 
nhất 20 giây, hoặc sử dụng dung dịch rửa tay khô nếu 
không có xà bông và nước.
Che mũi, miệng khi ho và hắt hơi bằng tay áo hoặc khuỷu tay.

Không bắt tay.
Thường xuyên vệ sinh các khu vực bề mặt hay tiếp xúc.
Ở nhà nếu bị ốm.
Không tụ tập thành nhóm quá 10 người.
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THÔNG BÁO
Quy trình An toàn với COVID-19 tại Doanh nghiệp

Tên Số điện thoại Email

Chữ ký Ngày

Tất cả các doanh nghiệp trong Commonwealth, nếu duy trì hoạt động tiếp xúc trực tiếp tuân thủ theo 
Lệnh của Thống đốc và Giám đốc Sở Y tế, phải tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn của Sở Y tế 
Pennsylvania và phải dán rõ ràng thông báo này và QUY TRÌNH AN TOÀN VỚI COVID-19 TẠI DOANH 
NGHIỆP như trên tại mỗi địa điểm làm việc (tòa nhà hoặc nơi làm việc).

Ngoài ra, mỗi doanh nghiệp, đối với từng vị trí làm việc (tòa nhà hoặc nơi làm việc), phải chỉ định một 
Nhân viên Đảm bảo An toàn với Đại dịch để trả lời các câu hỏi của nhân viên và nhà thầu phụ liên quan 
đến các yêu cầu này. Nhân viên Đảm bảo An toàn của doanh nghiệp hoặc địa điểm làm việc này là:

Là chủ sở hữu/người điều hành/quản đốc nhà máy/người quản lý doanh nghiệp, tôi chấp thuận và hiểu 
những điều đã nói ở trên và xác nhận rằng doanh nghiệp/nơi làm việc của tôi sẽ tuân thủ các yêu cầu 
này, cũng như các điều chỉnh kèm theo lệnh của Thống đốc hoặc Giám đốc Sở Y tế.
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Lưu ý những Biện pháp Quan trọng này để Ngăn chặn sự Lây lan của COVID-19
Không bắt tay.
Thường xuyên vệ sinh các khu vực bề mặt hay tiếp xúc.
Ở nhà nếu bị ốm.
Không tụ tập thành nhóm quá 10 người.

Cách 6’

Duy trì khoảng cách ít nhất 6 feet với người khác.
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít 
nhất 20 giây, hoặc sử dụng dung dịch rửa tay khô nếu 
không có xà bông và nước.
Che mũi, miệng khi ho và hắt hơi bằng tay áo hoặc khuỷu tay.


