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COVID-19
Sở Y Tế Công Cộng Quận Los Angeles

Kiểm Tra Sàng Lọc tại Cửa Vào
Các cập nhật quan trọng bao gồm:
Ngày 6 tháng 8 năm 2021: Tài liệu tham khảo được bổ sung vào Hướng dẫn dành cho Doanh nghiệp và Chủ lao
động. Danh sách những người không được phép vào cơ sở được sửa đổi lại. Biểu mẫu kiểm tra sàng lọc được
xoá bỏ.
Ngày 30 tháng 7 năm 2021: Tài liệu tham khảo được bổ sung về các yêu cầu trong việc kiểm tra sàng lọc tại cửa
vào của Cal/OSHA và CDPH.

Kiểm tra sàng lọc tại cửa vào là một chiến lược nhằm hạn chế sự lây lan của COVID-19 và là một yêu cầu bắt
buộc của Cal/OSHA đối với tất cả nhân viên trước khi họ bước vào nơi làm việc. Đây cũng là yêu cầu bắt buộc
của Bộ Y tế Công cộng California (CDPH) đối với tất cả những người ra vào các cơ sở y tế (theo Thư gửi các Cơ
sở Y tế (AFL) 20-28.7). Mặc dù việc kiểm tra sàng lọc tại cửa vào là không bắt buộc đối với khách hàng hay
khách ra vào những nơi không phải là cơ sở y tế, nhưng đây được xem là biện pháp hiệu quả nhất để sàng lọc
tất cả những người ra vào một cơ sở. Tài liệu này cung cấp hướng dẫn bổ sung cho các cơ sở triển khai kiểm
tra sàng lọc tại cửa vào. Xin vui lòng tham khảo Hướng dẫn dành cho Doanh nghiệp và Chủ lao động để biết
các biện pháp thực hành tối ưu khác nhằm ngăn chặn COVID-19.
Tiêu chuẩn Tạm thời Khẩn cấp để Phòng ngừa COVID-19 (ETS) của Cal/OSHA yêu cầu chủ lao động triển khai và
thực hiện quy trình sàng lọc nhân viên về các triệu chứng của COVID-19 trước khi họ bước vào nơi làm việc.
Các phương án kiểm tra sàng lọc bao gồm:
• Yêu cầu nhân viên tự đánh giá các triệu chứng của họ tại nhà trước khi đến nơi làm việc (ví dụ: thông
qua hệ thống kiểm tra trực tuyến)
• Sử dụng bảng chỉ dẫn ở lối vào nơi làm việc để thông báo rằng những nhân viên có các triệu chứng
hoặc đang chịu lệnh cách ly/kiểm dịch không được vào cơ sở
• Hoàn tất kiểm tra sàng lọc trực tiếp hàng ngày, ngay tại chỗ
Lưu ý: việc đo nhiệt độ trực tiếp ngay tại cửa được khuyến nghị nhưng không bắt buộc, miễn là quá trình kiểm
tra sàng lọc có bao gồm kiểm tra về triệu chứng đang sốt hoặc gần đây đã bị sốt.
Những người sau đây không được phép vào nơi làm việc nếu họ:
• Có các triệu chứng của COVID-191
• Đang bị sốt (bằng hoặc trên 100,4°F hay 38°C)
• Hiện đang chịu Lệnh Cách ly hoặc Lệnh Kiểm dịch của Viên chức Y tế
Lưu ý: các yêu cầu kiểm tra sàng lọc tại cửa vào của từng cơ sở y tế có thể khác nhau. Các cơ sở cần tham khảo
Thư gửi các Cơ sở Y tế (AFL) có liên quan của CDPH.
Các triệu chứng của COVID-19 bao gồm sốt hoặc ớn lạnh, ho, thở hụt hơi hoặc khó thở, cảm giác mệt mỏi, đau nhức cơ hay toàn thân,
đau đầu, đau cổ họng, mắc ói hay ói mửa, tiêu chảy, nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi, hoặc đột ngột bị mất vị giác hoặc khứu giác.
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