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AN TOÀN PHÒNG CHỐNG COVID-19 
Thông Điệp dành cho Nhân Viên Mới

Sự an toàn của nhân viên và những người mà chúng tôi phục vụ là ưu tiên hàng đầu của Portland Parks & 
Recreation (PP&R).

Để bảo vệ nhân viên khỏi sự lây lan của COVID-19, PP&R đã đưa ra các quy trình an toàn nghiêm ngặt theo 
hướng dẫn y tế công cộng từ Cơ Quan Y Tế Oregon (Oregon Health Authority, OHA) và Trung Tâm Kiểm Soát 
và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC). Tất cả nhân viên PP&R phải tuân thủ mọi biện pháp an toàn phòng chống 
COVID-19. Tất cả những người tham gia chương trình PP&R cũng được yêu cầu tuân theo các biện pháp an 
toàn phòng chống COVID-19.

Chúng tôi muốn quý vị tham gia vào đội ngũ của chúng tôi để giúp phục vụ cộng đồng cũng như mong muốn 
quý vị và gia đình hiểu rõ cách PP&R sẽ bảo vệ các nhân viên khỏi COVID-19 như thế nào. Vui lòng xem lại 
thông tin sau để nắm rõ các bước sẽ được thực hiện nhằm bảo vệ sức khỏe của nhân viên. Nhân viên có các 
triệu chứng COVID-19 hoặc những người có thể bị phơi nhiễm tuyệt đối không được đến nơi làm việc.

THỰC HÀNH BẮT BUỘC CỦA NHÂN VIÊN ĐỂ AN TOÀN PHÒNG CHỐNG COVID-19

Luôn đeo khẩu trang trong  
nhà và ngoài trời khi ở gần  
những người khác.

Vệ sinh tay thường xuyên,  
khi đến một cơ sở PP&R và  
trong suốt cả ngày.

Cần đánh giá sức khỏe hàng  
ngày trước khi đến cơ sở PP&R.

Thường xuyên làm sạch và khử trùng các 
bề mặt và thiết bị.

Luôn duy trì khoảng cách vật lý sáu foot 
(hai mét) với các đồng nghiệp và thành 
viên trong cộng đồng.

Đăng ký hàng ngày tại mọi cơ sở cho 
mục đích truy vết tiếp xúc.

Hạn chế sức chứa tối đa một cách 
nghiêm ngặt ở các không gian trong nhà.
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