Vi-rút Corona Mới Lạ (COVID-19)

Sở Y Tế Công Cộng Quận Los Angeles
Sử Dụng Rào Cản làm Biện Pháp Kiểm Soát Kỹ Thuật để Cách Ly Xã Hội/Vật Lý
Cập Nhật Mới Nhất:
19/10/20: Cung cấp các chi tiết liên quan đến chiều cao và chiều rộng của rào cản.
Hướng dẫn này nhằm cung cấp các lưu ý về việc sử dụng rào cản vật lý làm biện pháp kiểm soát kỹ thuật để
bổ sung cho việc giãn cách không gian vật lý trong các Giai Đoạn Phục Hồi sau COVID-19.
1. Mục Đích của các Rào Cản được Sử Dụng làm Biện Pháp Kiểm Soát - Mục đích của giãn cách không
gian vật lý là nhằm ngăn ngừa lây lan dịch bệnh. Việc sử dụng rào cản không thấm nước có thể đóng vai
trò như một biện pháp kiểm soát kỹ thuật để cung cấp biện pháp bảo vệ bổ sung cho cả khách hàng và
nhân viên, nếu được sử dụng. Mục đích của các vách ngăn này là để đảm bảo rằng vùng thở của một
người sử dụng không bị ô nhiễm bởi sự thở ra từ người khác.
2. Đặc Tính Vật Lý của Rào Cản – Rào cản cần được làm bằng vật liệu không thấm nước, có thể vệ sinh và
có độ bền cao, có thể được vệ sinh thường xuyên và có chiều cao và chiều rộng phù hợp để chặn lại giọt
bắn (ví dụ: tấm mica). Rào cản cần được lắp dựng theo quy chuẩn chống cháy và xây dựng để không
làm ảnh hưởng đến các hệ thống thông gió hoặc phòng cháy chữa cháy.
3. Chiều Cao và Chiều ộRng của Rào Cản - Chiều cao của rào cản phải tính đến người sử dụng cao nhất
và chiều rộng phải rộng bằng bề mặt cho phép. Nói chung, chiều cao của rào cản phải cung cấp khoảng
cách bảo vệ 6 feet đo từ sàn nhà. Nếu cần có khe hở để cho phép các tương tác giới hạn (ví dụ: khe đưa
tài liệu hoặc chỗ cho thiết bị đầu cuối tại điểm bán hàng), thì các khe này phải càng nhỏ càng tốt và nên
đặt lệch sang bên, thay vì trực diện trước mặt người sử dụng.
4. Vệ Sinh và Khử Trùng – Vệ sinh và khử trùng rào cản thường xuyên trong suốt cả ngày và những khi cần
thiết, sử dụng các sản phẩm được phê duyệt để sử dụng chống lại COVID-19 trong danh sách được phê
duyệt của Cục Bảo Vệ Môi Trường (EPA) và làm theo hướng dẫn trên sản phẩm:
https://www.epa.gov/pesticide-registration/listn-disinfectants-use-against-sars-cov-2
5. Ăn Uống Bên Ngoài – Nếu trên vỉa hè - nên cung cấp một rào cản không thấm nước và có thể vệ sinh
cao tối thiểu 6 feet để giữ khoảng cách giữa thực khách và người đi bộ nếu giãn cách không gian vật lý 6
feet không khả thi. Nên tham vấn các quan chức phân khu tại địa phương xem nên đặt bàn trên vỉa hè hay
trên khu vực đỗ xe. Các chỗ ngồi ngoài trời phải có không gian cách nhau tối thiểu 6 feet giữa mỗi bàn ăn
(nên đo khoảng cách 6 feet từ vị trí của khách hàng).
6. Rào Cản được Sử Dụng để Mở Rộng Chiều Cao của các Buồng – Hướng dẫn của tiểu bang cho biết
“Nếu không thể di chuyển bàn, ghế, buồng, v.v., hãy sử dụng các dấu hiệu trực quan để thể hiện rằng các
bàn ghế đó không sẵn sàng để sử dụng hoặc lắp đặt tấm mica hoặc các loại rào cản vật lý không thấm
nước khác để giảm thiểu phơi nhiễm giữa các khách hàng”. Có thể sử dụng rào cản không thấm nước cao
tối thiểu sáu feet (hoặc cao hơn tại những nơi sử dụng ghế cao hơn) tính từ sàn của buồng/bàn khi bàn
được gắn vào sàn và không thể di chuyển nhằm giảm thiểu phơi nhiễm giữa các khách hàng.
7. Rào Cản để Tách Riêng các Ô Làm Việc của Nhân Viên – Có thể sử dụng rào cản vật lý cho nhân viên
thường xuyên tương tác gần với khách hàng ở quầy thu ngân, quầy đón tiếp hoặc tại các quầy phục vụ đồ
ăn và đồ uống khác.
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Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Dịch Vụ Gắn Kết Ngành theo số (626) 430-5320. Để biết thêm thông tin
về COVID-19, vui lòng truy cập: http://publichealth.lacounty.gov hoặc gọi điện đến đường dây thông tin làm
việc 24 giờ mỗi ngày của Quận Los Angeles theo số 2-1-1.
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