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Ngày 28 tháng 1 năm 2022 Bản �n OSB
 
 
Chủ đề: Lệnh Y tế MỚI có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 
 
Kính gửi Đối tác cộng đồng!
 
Hôm qua, Sở Y tế Công cộng San Francisco đã cập nhật lệnh y tế để phù hợp với hướng dẫn của �ểu bang. Đọc Lệnh sức khỏe để xem
những thay đổi đã được thực hiện. Bạn cũng có thể đọc phiên bản được gạch đỏ của Lệnh sức khỏe để có thể dễ dàng xem các thay
đổi hơn. Mặc dù việc đọc toàn bộ các tài liệu này luôn là điều quan trọng, nhưng chúng tôi muốn dành một chút thời gian để kêu gọi
sự chú ý của bạn đến một số thay đổi đáng chú ý:
 
Loại bỏ mặt nạ trong nhóm ổn định
(Phụ lục A)
 
Lệnh này cho phép �ếp tục loại bỏ khăn che mặt trong các nhóm ổn định ở những nơi mà mọi người đều có vắc xin cập nhật (đợt
�êm chủng chính, cộng với mũi �êm nhắc lại nếu đủ điều kiện) bắt đầu từ ngày 1 tháng 2. Lưu ý rằng ngưỡng trước đây chỉ là đợt
�êm chủng chính.
 
 
Không gian tuân theo yêu cầu �êm chủng
Ví dụ: Các cơ sở hoặc sự kiện nơi đồ ăn hoặc thức uống được phục vụ trong nhà, phòng tập thể dục và các cơ sở thể dục khác, nơi
khách hàng quen tham gia các bài tập liên quan đến hít thở cao độ (Xem Đơn đặt hàng Phần 4a)
 
Các nhà điều hành của các Doanh nghiệp như vậy hiện được phép, nhưng không bắt buộc, chấp nhận miễn trừ các yêu cầu �êm
chủng đối với:
 

Tín ngưỡng tôn giáo
Đủ điều kiện lý do y tế
 

* Đối với khách hàng quen, không yêu cầu giấy tờ chứng minh việc miễn trừ tôn giáo hoặc y tế. Đối với nhân viên, tài liệu là bắt
buộc. Xem các biểu mẫu từ ngữ mẫu bằng nhiều ngôn ngữ . 
 
Để thực hiện các miễn trừ này , khách hàng và nhân viên đủ �êu chuẩn phải:
 

Kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 âm �nh trong vòng một ngày trước khi nhập cảnh và xét nghiệm PCR
trong phòng thí nghiệm trong vòng hai ngày trước khi nhập cảnh. (Vui lòng xem thêm thảo luận về thử nghiệm trong phần
tóm tắt này).
Luôn đeo khẩu trang vừa vặn trừ khi được phép theo các trường hợp miễn trừ cụ thể của Phụ lục A (chẳng hạn như khi �ch
cực ăn hoặc uống).

 
Lưu ý: Không có điều gì trong Đơn đặt hàng giới hạn khả năng của bất kỳ doanh nghiệp nào theo luật hiện hành trong việc xác định
liệu họ có thể cung cấp chỗ ở hợp lý cho nhân viên với mức miễn thường được chấp thuận hay không. Bởi vì việc kiểm tra và che
đậy không hiệu quả trong việc ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 như được cập nhật về �êm chủng, một doanh nghiệp có thể xác
định rằng các yêu cầu tối thiểu trong trình tự này là không đủ cho các hoạt động của mình để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của
khách hàng quen, nhân viên hoặc những người khác.
 
 
Sự kiện Mega trong nhà
Được xác định là những người có hơn 500 người tham dự (xem Phần đặt hàng 7b)
 
Lệnh này giúp chúng tôi tuân thủ chặt chẽ hơn các quy định của nhà nước. Những người tham dự bây giờ phải:
 

Cập nhật về �êm chủng, bao gồm cả �êm nhắc lại nếu đủ điều kiện HOẶC
Kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 âm �nh trong vòng một ngày trước khi nhập cảnh và xét nghiệm PCR
trong phòng thí nghiệm trong vòng hai ngày trước khi nhập cảnh. (Vui lòng xem phần Thử nghiệm bên dưới để biết thêm
thông �n.)
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Thử nghiệm
 
Khi khách hàng quen hoặc nhân viên đưa ra xét nghiệm COVID-19 âm �nh, họ phải:
 
Trong vòng một ngày kể từ ngày xét nghiệm kháng nguyên hoặc hai ngày kể từ ngày xét nghiệm PCR.

Tuy nhiên, không ai bắt buộc phải làm quá 2 lần kiểm tra mỗi tuần, mỗi lần kiểm tra phải cách nhau ít nhất 3 ngày. 
 

Điều gì có thể được sử dụng làm bằng chứng cho một kết quả âm �nh ?
 

Tài liệu in từ nhà cung cấp thử nghiệm của phòng thí nghiệm.
Kết quả xét nghiệm điện tử được hiển thị trên điện thoại hoặc thiết bị khác từ nhà cung cấp xét nghiệm hoặc phòng thí
nghiệm - thông �n phải bao gồm tên của người đó, loại xét nghiệm được thực hiện và kết quả xét nghiệm âm �nh.
Ảnh chụp xét nghiệm kháng nguyên nhanh tự thực hiện (chẳng hạn như xét nghiệm tại nhà) không được chấp nhận bằng
chứng về xét nghiệm âm �nh. Cần xác minh kết quả thử nghiệm từ bên thứ ba.

 
 
Tài nguyên COVID-19
 

Các địa điểm �êm phòng và �êm chủng ở San Francisco
Các địa điểm thử nghiệm ở San Francisco
Nguyên tắc cách ly và cách ly
Dữ liệu SF COVID

 
 
SF mở rộng tài trợ cho chương trình quyền được phục hồi để hỗ trợ người lao động �ch cực COVID
Tuần trước, Thị trưởng London Breed and Supervisor Hillary Ronen đã thông báo rằng San Francisco sẽ phân bổ thêm 5,4 triệu đô la
từ Quỹ Chung của thành phố để gia hạn Chương trình Quyền Khôi phục đến cuối tháng 6 năm 2022 để đáp ứng lượng đơn đăng ký
tăng đột biến hiện nay. Chương trình Quyền Phục hồi cung cấp khoản thanh toán một lần cho những cư dân trưởng thành của San
Francisco có kết quả xét nghiệm dương �nh với COVID-19 và dự đoán sẽ gặp khó khăn về tài chính trong thời gian bị cách ly hoặc
cách ly.
 
Để biết thêm thông �n về Chương trình Quyền Khôi phục, vui lòng truy cập oewd.org/covid19/workers .
 
Kiểm tra COVID-19 tại nhà miễn phí
Mọi gia đình ở Hoa Kỳ đều đủ điều kiện để đặt 4 bài kiểm tra COVID-   19 miễn phí tại nhà .
 

Giới hạn một đơn đặt hàng cho mỗi địa chỉ cư trú.
Một đơn hàng bao gồm 4 xét nghiệm COVID-19 kháng nguyên nhanh riêng lẻ.
Các đơn đặt hàng sẽ được giao miễn phí bắt đầu từ cuối tháng Giêng.

 
Để đặt hàng, hãy truy cập h�ps://www.covidtests.gov/ .
 
 
Liên hệ chúng tôi
Như mọi khi, OSB luôn sẵn sàng trợ giúp. Liên hệ với chúng tôi trực tuyến tại sfosb.org , qua email tại sfosb@sfgov.org , hoặc qua
điện thoại theo số 415-554-6134.    
 
Văn phòng của chúng tôi sẽ sớm chuyển sang một nền tảng bản �n khác. Mặc dù bạn vẫn có thể nhận được các bản �n của chúng tôi,
nhưng có khả năng các bản �n của chúng tôi có thể bị đưa vào thư mục rác / thư rác của bạn. Vui lòng dành một chút thời gian để xác
nhận địa chỉ email của bạn tại đây để đảm bảo bạn sẽ �ếp tục nhận được những �n tức mới nhất về doanh nghiệp nhỏ.
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