HƯỚNG DẪN PHÒNG CHỐNG COVID-19
CHO TỪNG NGÀNH NGHỀ:
Đưa đón chung trong nông nghiệp
Dịch vụ đưa đón mà lao động nông nghiệp sử dụng có thể được cung cấp bởi nhà tuyển dụng,
chủ sở hữu/công ty điều hành hay nhà thầu, hoặc có thể là dịch vụ thuê xe chung do lao động
nông nghiệp tự sắp xếp. Những điểm cần lưu ý sau đây áp dụng cho chủ lao động cung cấp
dịch vụ đưa đón tới địa điểm làm nông:

Yêu cầu đối với hành khách & lái xe
•
•
•

•
•
•

Tất cả hành khách và lái xe đều phải đeo khẩu trang khi ở trên xe.
Hành khách và người lái phải tuân thủ phép lịch sự khi ho và hắt hơi lúc ở trong xe.
Hành khách và lái xe phải vệ sinh tay (rửa tay / sát trùng tay) trước khi vào xe và khi tới
nơi đến.
o Rửa tay: Cọ rửa bằng xà phòng và nước trong 20 giây.
o Chất sát trùng tay: Sử dụng chất sát trùng tay có nồng độ ít nhất là 60% ethanol
hoặc 70% isopropanol
Duy trì giãn cách ít nhất là 6 feet (2 mét) trong khi đợi xe đến.
Thực hiện tầm soát triệu chứng và nhiệt độ cho tất cả hành khách trước khi lên xe đưa
đón.
Nếu có thể, nên lập nhóm cùng đi làm hàng ngày.

Sắp xếp đưa đón
•
•
•
•
•

Bố trí càng nhiều khoảng trống giữa hành khách càng tốt, chẳng hạn như để trống các
ghế giữa và sắp xếp các hàng ghế ngồi xen kẽ.
Ghép nhóm hành khách với những người sống cùng nhau và/hoặc thuộc cùng đội khi
đưa đón.
Tăng số lượng xe và tần suất chuyến đi càng nhiều càng tốt, để giới hạn số lượng
người trên xe một lượt.
Đảm bảo vệ sinh tay (rửa tay/sát trùng tay) cho người trên xe.
Để không khí thoáng lưu thông trên xe bằng cách mở cửa sổ khi có thể. Nếu sử dụng
điều hòa, hãy sử dụng không khí bên ngoài. Không tái chuyển không khí từ bên trong
xe.

Quy trình vệ sinh
•
•
•
•
•

Xe đưa đón cần được vệ sinh và khử trùng theo đúng hướng dẫn dành cho các hãng
vận chuyển hành khách công và tư nhân trước và sau mỗi chuyến đi hoặc tối thiểu mỗi
ngày một lần.
Vệ sinh các khu vực nhiều người qua lại như ghế, tay nắm cửa, tay cầm thiết bị, v.v.
sau mỗi chuyến đi hoặc thường xuyên suốt cả ngày.
Vệ sinh tất cả các khu vực trong buồng lái khi thay ca hoặc đổi người sử dụng.
Khi hỗ trợ hành khách, các lái xe phải sát trùng bàn tay trước và sau khi tương tác.
Hướng dẫn vệ sinh cho phương tiện chở khách công cộng và tư nhân bổ sung có chứa
danh sách các vật tư vệ sinh thích hợp và nhiều nội dung hơn nữa.

Nếu bạn bị ốm hoặc tiếp xúc gần với người mắc COVID-19,
hãy ở nhà, trừ trường hợp tìm kiếm sự chăm sóc y tế. Để biết thêm thông tin
về cách giữ an toàn ở nơi làm việc. Hãy truy cập Covid19.ca.gov

HƯỚNG DẪN PHÒNG CHỐNG COVID-19 CHO TỪNG NGÀNH
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Đưa đón chung trong nông nghiệp

Dưới đây là những cách mà bạn có thể giúp
ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 khi đi chung
xe:
ĐEO KHẨU TRANG /
KHĂN CHE MẶT trên xe đi
chung

Đảm bảo THOÁNG KHÍ
qua LỖ THÔNG hoặc
CỬA SỔ

CHE KHI HO và
HẮT HƠI

Thường xuyên VỆ SINH
và KHỬ TRÙNG các bề
mặt

GIỚI HẠN SỐ
LƯỢNG người

Giữ
VỆ SINH TAY đúng
cách

LẬP NHÓM đi làm
CHUNG

Duy trì giãn cách tối
thiểu là 6 FEET (2 MÉT)
khi đứng đợi

Nếu bạn bị ốm hoặc tiếp xúc gần với người mắc COVID-19,
hãy ở nhà trừ trường hợp đi tìm kiếm sự chăm sóc y tế.
Để biết thêm thông tin về cách giữ an toàn ở nơi làm việc, hãy
truy cập cdc.gov/coronavirus

Covid19.ca.gov

