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Chính sách Văn 
phòng Phục vụ Đại 
dịch Covid  
Tổ chức Passion Impact tuân theo chính sách hướng dẫn của OHA Việc không tuân thủ theo chính 
sách này có thể dẫn đến hậu quả bị trục xuất vĩnh viễn khỏi văn phòng PI. Chúng tôi bảo lưu quyền 
được thay đổi bất kỳ yêu cầu nào dưới đây miễn tuân thủ chính sách hướng dẫn cơ bản của OHA:  
 
Khách viếng thăm bắt buộc phải: 

● Trải qua buổi định hướng của văn phòng  
● Dành thời gian sử dụng văn phòng này  
● Đăng ký kiểm tra dưới 100,4 độ F khi đến nơi 
● Đeo khẩu trang đúng cách tại mọi thời điểm 
● Có thể tháo khẩu trang trong thời gian ngắn để hoàn thành tất cả các hoạt động ăn uống 

(khuyến nghị nên dùng thực phẩm bên ngoài) 
● Bắt buộc giữ khoảng cách tối thiểu 6 feet với người khác 
● Tẩy rửa sạch sẻ các trạm trước và sau khi sử dụng 
● Rửa tay khi vừa bước vào văn phòng, sau khi dùng nhà tắm, và sau khi ăn. 
● Tuân theo bất kỳ yêu cầu cập nhật nào được dán yết thị trong văn phòng hoặc được 

truyền thông trước khi bước vào văn phòng. 
● Hãy ở nhà nếu khách viếng thăm hoặc ai đó tiếp xúc gần đang bị bệnh hoặc đã bị bệnh 

trong vòng 10 ngày qua. 
 
Trong trường hợp tiềm ẩn nguy cơ phơi nhiễm: 

● Tất cả các em học sinh và gia đình nào mà có nguy cơ bị phơi nhiễm sẽ được thông 
báo ngay lập tức và sẽ được cập nhật tình hình. 

● Bất kỳ học sinh nào tiềm ẩn nguy cơ phơi nhiễm sẽ không được phép quay lại trường 
học trong vòng 10 ngày kể từ ngày phơi nhiễm. 

● Văn phòng sẽ được tẩy sạch hoàn toàn. 
● Các nhân viên có nguy cơ phơi nhiễm sẽ được xét nghiệm và cách ly. 

 
Văn phòng hiện đang được trang bị với: 

● Ba bộ lọc không khí 
● Hơn 4 trạm có tường 6-8’ 
● Khẩu trang, dụng cụ đo thân nhiệt, nước sát khuẩn tay, và các vật dụng vệ sinh và nhà tắm khác. 

 
Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ Stefan Peierls tại stefan@passionimpact.org 
hoặc (503) 912-4241 


