Các Yêu Cầu Dành Cho Mọi Doanh Nghiệp
Chiếu theo Lệnh mới của Viên Chức Y Tế, các doanh nghiệp phải tuân thủ các yêu cầu quan
trọng được ban hành trong mục đích làm giảm rủi ro lây nhiễm COVID-19, và một số
doanh nghiệp thuộc loại có rủi ro cao vẫn phải đóng cửa, Sau đây là các yêu cầu được áp
dụng cho tất cả các doanh nghiệp trong cộng đồng:
Giữ Khoảng Cách Xã Giao: Tất cả các doanh nghiệp phải yêu cầu nhân viên và khách hàng che
mặt, giữ khoảng cách 6 feet với người khác trong mọi lúc, và cung cấp đồ rửa/khử trùng tay cho
nhân viên và khách hàng.
Giới Hạn Số Người: Các doanh nghiệp không thể có nhiều hơn 1 nhân viên cho mỗi 250 bộ
vuông, và không thể có nhiều hơn một khách hàng cho mỗi 150 bộ vuông trong số diện tích dành
cho công chúng trong tiệm/hãng trong cùng một lúc.
Làm Việc Từ Xa: Nhân viên nào có thể làm công việc của mình ở nhà phải được yêu cầu làm việc
từ xa.
Chỉ Thị Dành Riêng Cho Từng Ngành: Các doanh nghiệp phải tuân theo các chỉ thị dành riêng cho
từng ngành của Viên Chức Sở Y Tế, cũng như hướng dẫn dành riêng cho từng ngành của Tiểu Bang.
Báo Cáo Các Trường Hợp Nhiễm COVID-19 Cho Sở Y Tế Công Cộng: Các doanh nghiệp phải
báo động cho Sở Y Tế Công Cộng biết khi có nhân viên xét nghiệm dương tính với COVID-19, và
phải bảo đảm là nhân viên sẽ báo động cho chủ hãng biết nếu đến sở làm việc khi đã bị lây nhiễm.
Nộp Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Giao Mới cho Quận Hạt: Mọi doanh nghiệp phải điền đầy đủ
và nộp lại Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Giao qua trang mạng của Quận Hạt.

Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Giao Mới Đòi Hỏi những Gì?
Phải được điền đầy đủ và nộp qua trang mạng www.COVID19Prepared.org, và sẽ
phạt nếu khai man khi ký tên vào.
Niêm yết các thông báo cho nhân viên và khách hàng về các yêu cầu giữ khoảng
cách an toàn, che mặt, và vệ sinh.
Huấn luyện nhân viên giữ an toàn trong sở làm.
Buộc nhân viên bị bịnh phải ở nhà, và thẩm định mọi nhân viên xem có triệu chứng
hay không.
Có xà phòng và nước với chất khử trùng tay sẵn để rửa tay.
Luôn lau chùi sach sẽ cơ sở.
Giữ khoảng cách an toàn khi giao tiếp và tuân thủ mọi hạn chế về số lượng người
được vào bên trong cơ sở.
Có kế hoạch sẵn sàng nếu có ai đó xét nghiệm dương tính cho COVID-19.

NÊN NHỚ: Ngoài Lệnh của Viên Chức Y Tế Quận Hạt, các doanh nghiệp cũng phải tuân theo
Lệnh Ở Yên Trong Nhà của Tiểu Bang.Lệnh nào gắt gao hơn sẽ được áp dụng. Chủ nhân các
doanh nghiệp được phép mở cửa theo Lệnh của Quận Hạt phải xác nhận là họ cũng đồng
thời được phép mở cửa theo Lệnh của Tiểu Bang.
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