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Thông báo quan trọng từ Bộ Dịch vụ Phát triển về 

Giúp các Tư gia Chăm sóc Sức khỏe An toàn hơn 

Những điều cần biết  Các trung tâm vùng và nhân viên tại một số tư gia y tế, 
nơi có người với nhiều nhu cầu về chăm sóc y tế phải 
theo các quy định mới để giúp mọi người an toàn khỏi 
COVID-19.  
 

Các quy định mới này dành cho hai loại tư gia: 
• Cơ Sở Điều Trị Nội Trú Cho Người Lớn có Nhu Cầu 

Chăm Sóc Sức Khỏe Đặc Biệt (ARFPSHN) 
• Chăm Sóc Trung Cấp/ Điều Dưỡng liên tục - Khuyết 

Tật về Phát Triển (ICF/DD-CN) 
 

An toàn tại nhà  Các cách giúp COVID-19 không lây lan: 
• Tất cả khách đến thăm viếng và người ở đây sẽ 

được kiểm tra sốt và các dấu hiệu mang bệnh khác. 
• Những người bị sốt cao hơn 100,4 ° F hoặc có triệu 

chứng mang COVID-19 không được đến thăm 
viếng. 

• Nhân viên bị bệnh không được trở lại làm việc cho 
đến khi sở y tế công cộng quận cho biết họ có thể. 

• Mọi người sống trong tư gia nên ở trong phòng 
riêng của họ nếu có thể, hoặc ít nhất là cách xa 
người khác 6 feet. 

• Nhân viên đang được yêu cầu chỉ làm việc ở một 
nơi và sẽ được đào tạo hướng dẫn thêm về cách 
giảm nguy cơ nhiễm trùng. 

 

Nếu có câu hỏi? Vui lòng liên hệ với trung tâm vùng địa phương của quý vị. 
Nếu họ không thể giúp quý vị, vui lòng gửi email đến 
DDSC19@dds.ca.gov  

 

Tìm hiểu thêm Xem mục Các cá nhân và Gia đình trong trang web DDS 
để biết thêm thông tin về COVID-19. 
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