
 

 

 
Mở cửa Giai đoại Hai dành cho Các Đơn Vị Cung Cấp Trạm Trú Ẩn Tập Thể 

Tính đến Ngày 22 Tháng 6, năm 2020 
 
Tài liệu này sẽ cung cấp hướng dẫn cho Các Đơn Vị Cung Cấp Trạm Trú Ẩn Tập Thể về việc điều 
chỉnh các dịch vụ trong quá trình mở cửa lại Thành phố Giai Đoạn Hai. 
 
Bảo Vệ Toàn Diện 
Sự thành công trong suốt tất cả các giai đoạn mở cửa lại thành phố sẽ phụ thuộc vào việc hợp tác 
từ nhân viên và cư dân trong việc thích nghi với nếp sống mới và các biện pháp bảo vệ nghiêm 
ngặt để giảm thiểu rủi ro. Những biện pháp bảo vệ toàn diện này bao gồm: 

• Mang khẩu trang trong khu vực sinh hoạt chung tại trạm trú ẩn của quý vị. 
• Đo thân nhiệt điều đặn 
• Giữ khoảng cách ít nhất sáu feet  
• Giữ vệ sinh cá nhân và sát khuẩn một cách nghiêm ngặt (ví dụ như rửa tay liên tục) 
• Thường xuyên lau chùi và sát trùng các bề mặt và vật dụng 

 
Hoạt động vận hành tại trạm trú ẩn 
Các đơn vị không cần thực hiện điều chỉnh quan trọng trong hoạt động vận hành khi thành phố 
chuyển giao sang Giai Đoại Hai. Các biện pháp bảo vệ được đưa ra để giảm nguy cơ vi-rút Corona 
(COVID-19) tại trạm trú ẩn tập thể, hiện đang phát huy tính hiệu quả trong việc giảm sự lây lan của 
COVID-19 và sẽ tiếp tục được duy trì tính đến thời điểm hiện tại. Bao gồm: 
 

• Mở cửa trạm trú ẩn trong vòng 24 tiếng 
• Duy trì công suất thấp tại các trạm trú ẩn 
• Tiếp tục phục vụ suất ăn trưa và bữa ăn “đến lấy & mang đi” 
• Tiếp tục hoãn dịch vụ đưa đón theo yêu cầu 
• Đo thân nhiệt hàng ngày cho khách hàng, nhân viên và khách viếng thăm 
• Tăng cường lau chùi và sát khuẩn 
• Chỉ dẫn những khách hàng bị bệnh hoặc có triệu chứng hoặc có kết quả xét nghiệm dương 

tính đến các trung tâm ISAQ (Cách ly tạm thời) của DHS (Sở Dịch vụ Nhân sinh). 
• Chỉ định những khách hàng đến cùng ký túc xá hoặc giường bất cứ khi nào có thể 
• Cung cấp phòng đơn (PEPV) cho các khách hàng có nguy cơ biến chứng cao từ COVID-19  
• Tổng hợp tìm kiếm dữ liệu địa điểm và cá nhân đã tiếp xúc, lau dọn kỹ càng và khử trùng sau 

khi phát hiện ca nhiễm dương tính 
  
Xét nghiệm hàng loạt 



 

 

Để tiếp tục giảm thiểu rủi ro từ COVID-19 tại các trạm trú ẩn tập thể, DHS đã làm việc với Sở Y Tế 
DC để thiết lập chiến dịch xét nghiệm hàng loạt tại các trạm trú ẩn tập thể. Thực hiện xét nghiệm 
hàng loạt sẽ xác định được các khách hàng và nhân viên không có biểu hiện triệu chứng và có thể 
không được phát hiện qua quá trình đo thân nhiệt. Trong trường hợp phát hiện ca nhiễm dương 
tính mới, DHS sẽ làm việc trực tiếp với đơn vị của quý vị để lên kế hoạch xét nghiệm. 
 
Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về hướng dẫn trên, vui lòng gửi email về dhs.covid19@dc.gov 


