
 

Danh Mục Kiểm Tra Tổng Quát Về COVID-19 
đối Với Hoạt Động Ngoài Trời Của Các Phòng Chơi Bài 

Ngày 9 tháng 9 năm 2020 

Danh sách kiểm tra này nhằm giúp các hoạt động ngoài trời của các phòng chơi bài và các phòng cược 
đua hoạt động ngoài phòng chơi bài thực hiện kế hoạch của họ nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-
19 tại nơi làm việc và bổ sung cho Hướng Dẫn Đối Với Phòng Chơi Bài. Danh mục kiểm tra này là tóm 
lược và bao gồm một số phần của hướng dẫn; Quý vị nên đọc hướng dẫn trước khi sử dụng danh mục 
kiểm tra này. 

Nội Dung Văn Bản Kế Hoạch Cụ Thể Tại Nơi Làm 
Việc 
 (Những) người chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch.  

 Đánh giá rủi ro và các biện pháp sẽ được thực hiện để ngăn ngừa lây lan vi rút. 

 Sử dụng khăn che mặt, theo đúng Hướng Dẫn của CDPH. 

 Huấn luyện và trao đổi thông tin với nhân viên và đại diện nhân viên về kế hoạch. 

 Một quy trình kiểm tra việc tuân thủ và lập hồ sơ và khắc phục thiếu sót. 

 Một quy trình để điều tra các trường hợp COVID, cảnh báo cho sở y tế địa phương, đồng 
thời xác định và cách ly những người tiếp xúc gần tại nơi làm việc và các nhân viên bị 
nhiễm bệnh. 

 Các chỉ lệnh khi nơi làm việc có đợt bùng phát, theo đúng Hướng Dẫn của CDPH và các 
đề xuất và lệnh từ sở y tế địa phương. 

Các Chủ Đề Huấn Luyện Nhân Viên 
 Thông tin về COVID-19, ngăn ngừa lây lan và xác định những người đặc biệt dễ bị tổn 

thương.  

 Tự khám sàng lọc tại nhà, bao gồm đo nhiệt độ và/hoặc kiểm tra triệu chứng theo Hướng 
Dẫn của CDC. 

 Tầm quan trọng của việc nhân viên không đến nơi làm việc nếu có các triệu chứng mắc 
COVID-19 như CDC mô tả, ví dụ như ho, sốt, khó thở, ớn lạnh, đau cơ, đau đầu, đau 
họng, mất vị giác hoặc khứu giác gần đây, nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi, buồn nôn ói 
hoặc nôn ói, hoặc tiêu chảy, hoặc nếu họ hoặc người nào đó mà họ tiếp xúc đã được 
chẩn đoán mắc COVID-19.  

 Để trở lại làm việc sau khi chỉ chẩn đoán mắc COVID-19 sau khi họp Hướng Dẫn Của 
CDPH Về Trở Lại Nơi Làm Việc Hoặc Trường Học Sau Khi Được Chẩn Đoán Mắc 
COVID-19. 

 Khi nào cần tìm kiếm sự chăm sóc y tế. 

 Tầm quan trọng của việc rửa tay. 

https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-outdoor-cardrooms--en.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Workplace-Outbreak-Employer-Guidance.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Returning-to-Work-or-School-Following-COVID-19-Diagnosis.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Returning-to-Work-or-School-Following-COVID-19-Diagnosis.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Returning-to-Work-or-School-Following-COVID-19-Diagnosis.aspx


 Tầm quan trọng của việc giãn cách xã hội, cả cả lúc làm việc và nghỉ ngơi. 

 Sử dụng khăn che mặt đúng cách, bao gồm các thông tin trong Hướng Dẫn của CDPH. 

 Thông tin về trợ cấp nghỉ phép có lương, bao gồm Đạo Luật Gia Đình Trên Hết Trong 
Ứng Phó Với Vi Rút Corona và Sắc Lệnh Hành Pháp số N-51-20 của Thống Đốc và trợ 
cấp bồi thường cho nhân viên theo Sắc Lệnh Hành Pháp số N-62-20 của Thống Đốc 
trong khi Sắc Lệnh đó còn hiệu lực. 

 Huấn luyện cho các nhà thầu độc lập, nhân viên tạm thời hoặc hợp đồng và tình nguyện 
viên về các chính sách này và đảm bảo họ có các trang bị bảo hộ cá nhân cần thiết. 

Các Biện Pháp Kiểm Soát Và Tầm Soát Cá Nhân 
 Khám sàng lọc triệu chứng và/hoặc kiểm tra nhiệt độ cho nhân viên và thành viên cộng 

đồng. 

 Khuyến khích nhân viên các các thành viên cộng đồng ở nhà khi bị ốm bệnh hoặc có 
biểu hiện các triệu chứng của COVID-19. 

 Khuyến khích rửa tay thường xuyên và nước rửa tay khô diệt khuẩn. 

 Cân nhắc việc cung cấp găng tay bổ sung cho việc rửa tay thường xuyên đối với các 
công việc như vận chuyển các hàng hóa thường xuyên chạm vào hoặc kiểm tra triệu 
chứng. Nhân viên nên đeo găng tay khi xử lý các vật dụng bị nhiễm dịch cơ thể. 

 Nhắc nhở khách mang theo khăn che mặt. Cung cấp khăn che mặt cho những người 
không mang theo. 

 Dán biển báo ở những vị trí dễ nhìn thấy để nhắc nhở mọi người rằng họ phải sử dụng 
khăn che mặt, thực hành giãn cách xã hội, không chạm vào mặt, thường xuyên rửa tay 
bằng xà phòng trong ít nhất 20 giây và sử dụng nước rửa tay khô diệt khuẩn. Đồng thời 
đăng các thông tin này trên các trang web và tài liệu quảng cáo. 

Cách Thức Vệ Sinh Và Khử Trùng 
 Làm sạch kỹ lưỡng ở các khu vực có nhiều người qua lại.  

 Thường xuyên khử trùng các bề mặt hay được sử dụng. 

 Làm sạch và khử trùng thiết bị dùng chung sau mỗi lần sử dụng. 

 Làm sạch các bề mặt có thể chạm vào sau mỗi ca làm việc hoặc sau mỗi lần có người 
dùng, tùy theo cách nào thường xuyên hơn. 

 Cung cấp nước rửa tay khô diệt khuẩn và khăn lau sát trùng tại các cổng, bàn làm việc 
và quầy trợ giúp. Cung cấp nước rửa tay khô diệt khuẩn cá nhân cho tất cả các nhân 
viên trực tiếp hỗ trợ khách hàng. 

 Cần đảm bảo rằng các công trình vệ sinh luôn hoạt động và có đầy đủ đồ dùng.  

 Cung cấp đầy đủ nước rửa tay khô diệt khuẩn và các dụng cụ vệ sinh khác cho nhân 
viên.  

 Sử dụng các sản phẩm được phê duyệt để sử dụng chống COVID-19 trong danh mục 
được Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường (EPA) phê duyệt và huấn luyện nhân viên về các mối 
nguy hiểm về hóa học, hướng dẫn về sản phẩm, yêu cầu thông gió và các yêu cầu của 
Cal/OSHA. Tuân thủ các phương pháp vệ sinh an toàn hơn cho bệnh hen suyễn của 
CDPH. 

 Đảm bảo rằng tất cả các hệ thống nước đều được đảm bảo an toàn để sử dụng sau khi 
cơ sở bị ngừng hoạt động trong thời gian dài để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh 
Legionnaires. 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/04/4.16.20-EO-N-51-20.pdf
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/05/5.6.20-EO-N-62-20-text.pdf
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/Pages/OHWMay2020.aspx


 Bố trí thời gian để nhân viên triển khai các biện pháp vệ sinh trong ca làm của mình. 

 Cung cấp nước rửa tay khô diệt khuẩn ở các khu vực lễ tân, hành lang, bàn chơi game, 
lối vào nhà hàng, không gian hội họp và hội nghị, hành lang thang máy, phòng nghỉ của 
nhân viên, điểm đồng hồ bấm giờ làm việc của nhân viên, buồng thang máy, phòng trưng 
bày, hành lang và khu vực dịch vụ để khách hàng và nhân viên sử dụng. 

 Sửa đổi giờ hoạt động của bàn hoặc máy chơi để có đủ thời gian để làm sạch kỹ lưỡng 
thông thường. 

 Lắp đặt các thiết bị rảnh tay nếu có thể, ví dụ như thùng rác không chạm và bình nhả xà 
phòng rửa tay, và dành đủ thời gian để rửa tay. 

 Khuyến khích khách hàng sử dụng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng. 

 Kiểm tra các món hàng hóa được giao và thực hiện tất cả các biện pháp khử trùng cần 
thiết và khả thi khi nhận hàng hóa. 

 Làm sạch sàn nhà bằng cách sử dụng máy hút bụi với bộ lọc HEPA hoặc các phương 
pháp khác không phân tán các mầm bệnh trong không khí. 

 Cài đặt nâng cấp để cải thiện lọc gió và thông gió. 

Hướng Dẫn Về Giãn Cách Xã Hội 
 Thực hiện các biện pháp để đảm bảo giãn cách xã hội ít nhất là 6 feet giữa nhân viên và 

khách hàng, sử dụng các biện pháp như vách ngăn hoặc đánh dấu vị trí (ví dụ: đánh dấu 
sàn, dùng băng dính màu, phấn hoặc ký hiệu để chỉ chỗ nhân viên nên đứng). 

 Ở các nơi không thể duy trì khoảng cách giãn cách, hãy sử dụng các rào cản như vách 
kính Plexiglass. 

 Lắp đặt các biển báo tại nhiều địa điểm khác nhau để nhắc nhở khách hàng về giãn cách 
xã hội, sử dụng khăn che mặt một cách thích hợp và thường xuyên vệ sinh tay. 

 Giảm số lượng người ở các phòng tụ tập để đảm bảo giãn cách xã hội. 

 Đóng các phòng nghỉ giải lao, sử dụng các tấm ngăn hoặc xếp ghế ngồi với khoảng cách 
xa và không khuyến khích tụ tập khi nghỉ giải lao. Tạo các khu vực nghỉ ngoài trời có 
bóng mát và chỗ ngồi, nếu có thể. 

 Sắp xếp lại không gian văn phòng, phòng họp, v.v., để đảm bảo không gian làm việc cho 
phép mọi người cách nhau với khoảng cách tối thiểu 6 feet. 

 Đặt các giới hạn bổ sung về số lượng nhận viên trong các khu vực khép kín để đảm bảo 
giãn cách ít nhất 6 feet. 

 Xếp lệch giờ nghỉ cho nhân viên theo quy định về tiền lương và giờ làm, để duy trì giãn 
cách xã hội.  

 Đóng cửa khu vực cà phê tự phục vụ, nước và đồ ăn nhẹ, trừ khi khách và nhân viên có 
khả năng lấy mà không chạm vào. 

 Cung cấp một lối vào được chỉ định một cách rõ ràng và riêng biệt để giúp duy trì giãn 
cách xã hội khi có thể. 

  



Hướng Dẫn Bổ Sung Về Hoạt Động Ngoài Trời  
 Đảm bảo luôn chiếu sáng đầy đủ để duy trì sự an toàn cho nhân viên và giám sát đầy đủ. 

 Thực hiện các biện pháp để đảm bảo an ninh cho nhân viên, bao gồm lắp đặt các rào 
ngăn xe cộ đi vào khu vực đánh bạc ngoài trời. 

 Tiến hành các hoạt động dưới vòm che hoặc nơi trú nắng khác nhưng không được che 
kín nhiều hơn một bên để cho phép không khí lưu thông đầy đủ. 

 Đảm bảo rằng bất kỳ rào cản hoặc kết cấu cứng nào khác được sử dụng để khoanh 
vùng khu vực chơi không cao hơn 3 feet, trừ khi hàng rào bằng lưới hoặc các vật liệu 
khác duy trì luồng không khí thích hợp. 

 Di chuyển các hoạt động trong nhà, tiện nghi và các hoạt động chơi bài ra ngoài trời đến 
mức khả thi nhất. Giữ các hoạt động có lo ngại về an ninh, ví dụ như buồng thu ngân, ở 
trong nhà nhưng lắp đặt các vách ngăn, hạn chế số lượng người ở trong nhà cùng một 
lúc và đảm bảo giãn cách xã hội và sử dụng khăn che mặt. Nhắc nhở khách hàng thực 
hiện các hoạt động trong nhà ra khu vực ngoài trời ngay khi các hoạt động trong nhà đó 
hoàn tất. 

 Đặt các trạm để nước rửa tay khô diệt khuẩn ở tất cả các khu vực có nhiều người đi lại 
và các khu vực khác nơi sẽ xảy ra việc xử lý thẻ, bài, tiền, vé, v.v... 

 Khi mọi người và nhân viên đưa qua lại các đồ vật trong một khoảng thời gian dài (ví dụ 
như bài hoặc thẻ), hãy đảm bảo thường xuyên sử dụng nước rửa tay khô tiệt trùng thích 
hợp và nhắc nhở mọi người (bằng các biển hiệu và/hoặc bằng lời nói) không chạm vào 
mắt, mũi và miệng. Cân nhắc việc cung cấp găng tay tại mỗi bàn để khách sử dụng. 
Cung cấp phương tiện đựng rác tại mỗi vị trí mà găng tay hoặc các vật liệu khác được 
cung cấp. 

 Cung cấp thời gian giữa các vòng chia bài để họ có thể rửa tay kỹ lưỡng. 

 Đối với các trò chơi bài mà người chơi chạm vào bài thì cứ sau mỗi 4 giờ phải thải bỏ bài 
đang chơi, vệ sinh bài hoặc không sử dụng chúng trong vòng ít nhất 7 ngày. Đối với các 
trò chơi bài mà người chơi không chạm vào bài thì cứ sau không quá 12 giờ phải thải bỏ, 
khử trùng, vệ sinh hoặc không sử dụng chúng trong vòng ít nhất 7 ngày. Người chia và 
người chơi, và TPPPS nếu thích hợp, phải sử dụng nước rửa tay khô diệt khuẩn trước 
khi bắt đầu chơi ở mỗi bàn chơi bài và ngay sau khi hết vòng trên bàn. 

 Thay thế thẻ bằng thẻ sạch sau mỗi lần chia bài của người chia bài.và rửa, khử trụng các 
thẻ đã sử dụng. 

 Sắp xếp bàn ghế, máy, bàn chơi bài, v.v., trong các khu vực ngoài trời dành cho khcash 
sao cho có thể duy trì khoảng cách ít nhất 6 feet cho khách hàng và nhân viên. 

 Giảm số lượng người ở các bàn chơi để khách có sự giãn cách xa hơn.. Không cho 
phép người không chơi đứng hoặc ngồi xem. 

 Không cung cấp dịch vụ bữa ăn tại bàn chơi bài. Chỉ bán rượu nếu mua cùng một suất 
ăn, theo hướng dẫn đối với nhà hàng. Thực hiện và cung cấp các đơn hàng đồ uống 
không cồn cho khách hàng tại bàn chơi bài. Khi phục vụ đồ uống tại bàn cho khách từ 
các hộ gia đình khác nhau, hãy cung cấp đồ uống trong các thùng chứa dùng một lần. 

 Đóng các cửa sổ đặt cược để cho phép giãn cách ít nhất 6 feet. Cân nhắc mở các địa 
điểm bổ sung ở các địa điểm thay thế để tăng cường giãn cách xã hội và cung cấp các 
trạm vệ sinh tay tại các địa điểm thay thế. 

 Sắp xếp lại khu vực chỗ ngồi của các phòng cược đua và đóng các phần. Sử dụng các 
vách ngăn khi cần thiết. 



 Cung cấp các nguồn lực để quảng bá vệ sinh cá nhân cho mọi người, bao gồm khăn 
giấy, thùng rác không chạm, xà phòng rửa tay, địa điểm thích hợp để rửa tay, dung dịch 
rửa tay khô không cồn (không methanol), chất khử trùng và khăn bông dùng một lần.   

 


	Nội Dung Văn Bản Kế Hoạch Cụ Thể Tại Nơi Làm Việc
	Các Chủ Đề Huấn Luyện Nhân Viên
	Các Biện Pháp Kiểm Soát Và Tầm Soát Cá Nhân
	Cách Thức Vệ Sinh Và Khử Trùng
	Hướng Dẫn Về Giãn Cách Xã Hội
	Hướng Dẫn Bổ Sung Về Hoạt Động Ngoài Trời

