COVID-19

Sở Y Tế Công Cộng Quận Los Angeles

Sử Dụng Vách Ngăn Như Một Biện Pháp Kiểm Soát Kỹ Thuật
Cập nhật: 7/16/21: Dỡ bở yêu cầu sử dụng vách ngăn
Vào ngày 15 tháng 6 vừa qua, nhiều hạn chế về COVID-19 đã được dỡ bỏ tại Quận Los Angeles trong đó bao
gồm yêu cầu sử dụng vách ngăn để phòng ngừa sự lây lan của COVID-19 đối với các doanh nghiệp và chủ lao
động. Hướng dẫn này là dành cho các doanh nghiệp và chủ lao động muốn tiếp tục sử dụng vách ngăn như một
biện pháp kiểm soát kỹ thuật bổ sung cho các biện pháp phòng ngừa COVID-19 khác.
1. Mục Đích Sử Dụng Vách Ngăn Như Một Biện Pháp Kiểm Soát Lây Nhiễm – Mục đích của việc giãn
cách vật lý là nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Vách ngăn không thấm nước có thể được sử dụng như
một biện pháp kiểm soát kỹ thuật, cung cấp biện pháp bảo vệ tăng cường cho cả khách hàng và nhân
viên. Mục đích của việc sử dụng vách ngăn là để đảm bảo rằng vùng không khí để thở của người sử dụng
không bị ô nhiễm bởi hơi thở ra từ người khác.
2. Đặc Tính Vật Lý của Vách Ngăn – Vách ngăn phải được làm bằng chất liệu chống thấm và có độ bền
cao, có thể được vệ sinh thường xuyên và có độ dài chiều cao và chiều rộng phù hợp để chặn được các
giọt bắn ra từ đường hô hấp (ví dụ: tấm mica). Vách ngăn cần được lắp dựng theo quy chuẩn phòng cháy
chữa cháy và xây dựng để không gây cản trở cho hệ thống thông gió hoặc chữa cháy.
3. Chiều Cao và Chiều Rộng của Vách Ngăn – Chiều cao của vách ngăn phải tính đến người sử dụng cao
nhất và chiều rộng phải rộng bằng bề mặt cho phép. Nói chung, vách ngăn 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 thanh toán tiền), 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 vách ngăn thường xuyên ít nhất một lần mỗi ngày hoặc
thường xuyên hơn khi cần thiết, sử dụng các sản phẩm được phê duyệt để chống lại COVID-19 trong
danh sách được phê duyệt của Cục Bảo Vệ Môi Trường (EPA) và làm theo hướng dẫn trên nhãn sản
phẩm: https://www.epa.gov/pesticide-registration/listn-disinfectants-use-against-sars-cov-2.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Dịch Vụ Gắn Kết Ngành (Industry Engagement) theo số (626) 4305320.
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.

Los Angeles County Department of Public Health
http://publichealth.lacounty.gov

7/16/21 Barriers (Vietnamese)

-1-

