
Sở Y Tế Cộng Đồng Austin (APH) có các khuyến nghị dành cho phụ huynh và người giám hộ để giảm  
sự lây lan COVID-19 và giúp bảo vệ an toàn cho các nhân viên giữ trẻ, trẻ em, và các gia đình. 

Quy Định Hướng Dẫn về Dịch Vụ Giữ Trẻ và Trại Hè dành 
cho Phụ Huynh/Người Giám Hộ trong thời gian đại dịch 

COVID-19

Trước khi vào một trung tâm giữ trẻ, đánh giá sàng lọc 
các triệu chứng bệnh cho bản thân quý vị và con quý 
vị, chẳng hạn như sốt, ho, đau đầu, thở dốc, khó thở, 
đau họng, mất khứu giác hoặc vị giác, tiêu chảy, lạnh 
run, hoặc đau cơ. 

Những trẻ em bị bệnh nên ở nhà.

06/03/2020

Tuân thủ các bước quy 
trình đưa con tới mà cơ 
sở giữ trẻ đề ra.

Phụ huynh và người giám hộ nên đeo khẩu trang/
khăn che miệng và mũi và giữ khoảng cách 6 feet 
với những người khác trong thời gian đưa con tới 
và đón con về. 

Các khuyến nghị dành cho phụ huynh và người giám hộ: 

• Trẻ em trên 6 tuổi nên đeo khẩu trang/khăn che 
miệng và mũi. Trẻ em dưới 2 tuổi không nên đeo 
khẩu trang/khăn che miệng và mũi.

• Trẻ em nên rửa tay trước khi rời nhà, trong thời 
gian ở chương trình giữ trẻ, và sau khi về đến nhà. 

• Cân nhắc kỹ lưỡng về cách quý vị chuẩn bị đồ ăn 
trưa và thức uống cho con quý vị trong ngày hôm 
đó.  Nên khử trùng tất cả các vật dụng có thể tái 
chế được vào mỗi buổi tối hoặc trước khi rời nhà 
trong ngày hôm đó. 

• Tránh mang đến trung tâm các đồ chơi không thể 
làm sạch hàng ngày. 

• Rửa hoặc khử trùng tay sau khi đưa con quý vị tới 
trung tâm. 

• Nếu quý vị có con cái bị khuyết tật, hãy nói chuyện 
với cơ sở giữ trẻ để biết con quý vị có thể tiếp tục 
nhận sự hỗ trợ cần thiết như thế nào. 

• Lưu ý tới rủi ro mắc bệnh cho những người từ 
65 tuổi trở lên từ một đứa trẻ có mầm bệnh 
COVID-19 nhưng không thể hiện các dấu hiệu 
nhiễm vi-rút này. 

www.AustinTexas.gov/COVID19
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