
 

 

Environmental Management Department 
Protecting Public Health and the Environment 

10590 Armstrong Ave., Mather CA 95655 
(916) 875-8440 ● EMD.saccounty.net 

 
 

 

 

 

Lý lịch 
COVID-19, coronavirus, là một bệnh truyền nhiễm về đường hô hấp lây lan qua không khí từ người bị 
nhiễm bệnh hoặc bằng cách chạm vào các bề mặt bị nhiễm. Các triệu chứng của virus bao gồm sốt, ho và 
/ hoặc khó thở. 

 

Yêu cầu hoạt động 
Các yêu cầu sau đây được ban hành bởi Lệnh của Sở Y tế của Hạt Sacramento trong nỗ lực giảm nguy cơ 
lây truyền COVID-19. 
Yêu cầu có thể thay đổi. Vui lòng kiểm tra trang web EMD để biết thông tin mới nhất. 
Các yêu cầu sau đây áp dụng cho các cơ sở bán lẻ thực phẩm và đồ uống hoạt động trong Hạt Sacramento. 

 
Địa điểm dịch vụ bán lẻ đồ uống 
Các quán rượu, nhà máy rượu vang, nhà máy bia và quán rượu nên được đóng cửa 

 Các quán rượu, nhà máy rượu vang và nhà máy bia đã được phép bán bia và rượu để tiêu thụ ngoài 
địa điểm có thể tiếp tục bán 

Nhà Hàng 

Nhà hàng có thể mở cửa để bán thức ăn mang đi 
Đừng để khách ăn trong nhà hàng 

 
Xe tải thực phẩm (Xe lunch) 
Xe tải thực phẩm có thể tiếp tục hoạt động, nhưng nên tuân theo hướng dẫn của các bước phòng ngừa trong 
phần tiếp theo của tài liệu này. 

 
Cửa hàng tạp hóa và chợ 
Các cửa hàng tạp hóa và chợ nên vẫn mở và hoạt động, nhưng nên tuân theo hướng dẫn của các bước   
phòng ngừa được cung cấp trong phần tiếp theo của tài liệu này. 

 
Địa điểm cần thiết 
Danh sách các cơ sở sau đây có thể được coi là thiết yếu và có thể hoạt động trong khi kết hợp rửa tay, vệ 
sinh và giữ khoảng cách 6 feet giữa người này người khác 
• Cơ sở chăm sóc sức khỏe 
• Nhà thuốc 
• Sân bay 
• Trạm xăng 
• Phân phối thực phẩm từ thiện 
• Các doanh nghiệp cung cấp thực phẩm, nơi ở và các dịch vụ xã hội và các nhu cầu thiết yếu khác của cuộc 
sống cho các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế hoặc những người cần thiết khác 

 
 
 
 
 
 
 

Coronavirus Covid-19 

Hướng Dẫn Cho Các Nhà Hàng 



 

Phòng Ngừa - Rửa tay 
Nhắc nhở nhân viên rửa tay bằng xà bông và nước ít nhất 20 giây. Tay phải rửa sạch: 

 Khi vào bếp 

 Trước khi bắt đầu chế biến thức ăn 

 Sau khi chạm vào mặt, tóc hoặc các khu vực khác trên cơ thể 

 Sau khi sử dụng nhà vệ sinh 

 Sau khi ho, hắt hơi, dùng khăn giấy, hút thuốc, ăn uống 

 Khi chuyển đổi giữa thực phẩm tươi/sống và thực phẩm ăn liền 

 Trước khi đeo găng tay 

 Sau khi lau chùi, xếp bàn hoặc chạm vào bất kỳ vật dụng nào mà khách hàng đã sử dụng 

 Sau khi tính tiền, / dùng thẻ tín dụng / bút / biên lai và bưng/pha chế thực phẩm 

 Nếu làm việc với máy tính tiền, nhân viên nên rửa tay hoặc sử dụng nước khử trùng tay sau khi 

giúp khách hàng 

! Lưu Ý  Nên dùng thuốc khử trùng tay sau khi rửa tay 
 Chỉ định một nhân viên làm việc để giữ trạm rửa tay khi nào cũng có đủ xà bông và khăn giấy 

 Để sẵn chất khử trùng tay cho khách hàng sử dụng 

Phòng  ngừa  - Khử Trùng Thiết Bị và Nhà Hàng 
Chất khử trùng có gốc cloro Chlorine (chất tẩy trắng) trên 100ppm hoặc chất khử trùng amoniac trên 
200ppm có hiệu quả tiêu diệt virut. Sử dụng giấy/que thử để đo nồng độ thuốc khử trùng theo yêu cầu. 
Nên thường xuyên lau sạch sẽ bàn, ghế, quầy dịch vụ và bất cu khu vực nào khách hàng thường xuyên 
dung. 

Lưu Ý  Nhớ lau sạch khử trùng các tay nắm cửa, màn hình/ các máy di động, tay cầm vòi nước và 
tủ / ngăn kéo 

Sức Khỏe Nhân Viên 
Nếu một nhân viên có triệu chứng giống như bệnh cúm, họ nên ở nhà cho đến khi hết bệnh. 
 
Giữ khoảng cách 
Không khuyến khích các cuộc tụ họp tại cơ sở của bạn. Nếu khách hàng xếp hàng để chờ đợi khuyến khích 
họ đứng cách nhau 6 ft. 

Thông Tin Thêm 
Các thông tin và việc kiểm tra liên quan đến COVID-19 Coronavirus có thể thay đổi khi chúng ta hiểu hơn 
về virut này và sự lây truyền của nó. Các Thông tin được cập nhật, bổ sung, báo cáo trên trang web của 
Quận Sacramento County Department of Health Services: 
 CDPH Guidance: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Guidance.aspx 

 Sacramento County DHS Guidance: https://www.saccounty.net/COVID-19/Pages/default.aspx 

 CDC Business/Employer Guidance: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business- 
response.html 

 EPA Disinfectants Against COVID-19: https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against- 
sars-cov-2 
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