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Danh Sách Kiểm Tra Dịch 
Vụ Giúp Việc Giai Đoạn 2 
Sức Khỏe và An Toàn cho Nhân Viên 

Khi có thể, các thành viên trong gia đình 
nên vắng mặt hoặc di chuyển đến các 
khu vực cách xa người giúp việc trong 
lúc họ thi hành công việc. 

Nhân viên giúp việc nên được quyền tự 
ra vào nhà. 

Cung cấp cho nhân viên khẩu trang 
miễn phí và găng tay dùng một lần. Truy 
cập trang mạng seattle.gov/mayor/
covid-19/seattle-protects để tìm khẩu 
trang cho quý vị và nhân viên của quý 
vị.   

Làm sạch và vệ sinh các đồ vật và bề 
mặt thường xuyên được chạm vào 
như lan can, máy móc, tay nắm cửa và 
phòng vệ sinh, cũng như các vật liệu 
được sử dụng bởi người giúp việc sau 
khi dịch vụ hoàn tất.   

Khi có thể, người lớn và trẻ em (trên hai 
tuổi) nên đeo khẩu trang và giữ khoảng 
cách 6 feet (1.8 mét) với người giúp việc 
và hạn chế tiếp xúc mặt đối mặt. 

Đặt khăn giấy, chất khử trùng tay, chất 
khử trùng và thùng rác miễn phí trong 
nhà và/hoặc nơi làm việc cho công 
nhân.  

Hãy đảm bảo một môi trường làm việc an toàn và giáo dục người giúp việc về các dấu hiệu, triệu chứng và 
những yếu tố rủi ro liên quan đến bệnh COVID-19, cách ngăn chặn sự lây lan của coronavirus tại nơi làm việc; 
bao gồm các bước cần thực hiện tại nơi làm việc như cách ly xã hội, rửa tay thường xuyên và các biện pháp 
phòng ngừa khác. Truy cập www.kingcounty.gov/covid để coi các hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng bằng hơn 30 
ngôn ngữ. 

http://www.kingcounty.gov/covid 
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Người giúp việc và các thành viên trong 
gia đình phải rửa tay thường xuyên, kể 
cả trước và sau khi đi vệ sinh, trước và 
sau khi ăn, và sau khi ho, hắt hơi hoặc xì 
mũi. Sử dụng găng tay dùng một lần khi 
không thể rửa tay. 

Xe của chủ nhà phải được vệ sinh 
thường xuyên và phải có chất khử trùng 
tay. Người giúp việc nên vệ sinh tay 
trước khi sử dụng. 

Nếu người giúp việc phải hoàn thành 
các nhiệm vụ bổ sung, chẳng hạn như 
thường xuyên vệ sinh và khử trùng, 
điều này cần được phản ánh trong một 
thỏa thuận trên giấy và người lao động 
phải được trả thêm tiền. 

Cảm ơn sự hợp tác của quý vị! 

Nếu bất kỳ thành viên nào trong gia 
đình có triệu chứng của COVID-19, nhân 
viên phải được thông báo trước khi họ 
đến nhà và hủy bỏ các dịch vụ. Nếu một 
thành viên trong gia đình hoặc người 
giúp việc có các triệu chứng trong ca 
làm việc, nên cho nhân viên đi về. 




