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Bản �n Văn phòng Doanh nghiệp Nhỏ
Chủ đề: Hướng dẫn và Câu hỏi thường gặp để loại bỏ mặt nạ trong một số cài đặt nhất định

20 tháng 10 năm 2021

 

Bạn đọc thân mến,

Vào ngày 13 tháng 10 năm 2021, Cán bộ Y tế San Francisco đã cập nhật Lệnh trở về cùng nhau an toàn hơn (
C19-07y ) để sửa đổi yêu cầu che mặt phổ biến kể từ ngày 15 tháng 10 đối với các nhóm ổn định được �êm
chủng đầy đủ 100% ở một số cơ sở đáp ứng các yêu cầu sức khỏe cụ thể .

Ngoài ra, Lệnh mô tả các �êu chuẩn về sức khỏe và �êm chủng mà theo đó Quận, phối hợp với các khu vực
pháp lý khác của Vùng Vịnh, sẽ nâng cao yêu cầu che mặt phổ biến trong nhà.

Hầu hết các thay đổi liên quan đến các doanh nghiệp SF được phản ánh trong Phụ lục A - Yêu cầu về Che phủ
mặt . Dưới đây là bản tóm tắt các thay đổi đối với Phụ lục A, tuy nhiên, như mọi khi, chúng tôi khuyên bạn nên
xem lại toàn bộ tài liệu. Đường màu đỏ của các thay đổi hiển thị những gì đã thay đổi so với thứ tự sức khỏe
trước đó.

Tóm tắt các thay đổi đối với các yêu cầu về mặt nạ có liên quan đến các doanh nghiệp SF

Miễn trừ dựa trên hoạt động và vị trí

Các cuộc tụ họp tôn giáo Các 
 nhà lãnh đạo, người tham gia và Nhân viên của các cuộc tụ họp công cộng trong nhà có thể tháo khẩu trang

nếu đáp ứng một số điều kiện cụ thể, bao gồm tất cả những người vào cơ sở cung cấp bằng chứng họ đã
được �êm chủng đầy đủ.

1. Tất cả những người vào cơ sở cung cấp bằng chứng về việc �êm chủng đầy đủ.
2. Không có người nào không được chủng ngừa do khuyết tật về y tế hoặc miễn trừ tôn giáo.
3. Sự tập hợp bao gồm một nhóm người ổn định tham gia một cách thường xuyên. Không có khách

nào không phải là thành viên của giáo đoàn hoặc không thường xuyên tham gia vào các cuộc tụ họp
tôn giáo có mặt, nếu không, tất cả đều phải đeo mặt nạ.

4. Doanh nghiệp kiểm soát việc ra vào để đảm bảo rằng tất cả những người vào cơ sở đều được �êm
chủng đầy đủ. Những người nhập cảnh không liên tục hoặc không thường xuyên trong thời gian
ngắn (ví dụ: người giao hàng hoặc gói hàng) không cần cung cấp bằng chứng về việc đã Tiêm phòng
đầy đủ, nhưng phải đeo Khẩu trang đầy đủ trang thiết bị trừ khi được miễn trừ theo Đơn đặt hàng
này và được được khuyến khích mạnh mẽ để tránh đi vào các khu vực được bao phủ bởi việc miễn
khẩu trang.

5. Không có trẻ em dưới 12 tuổi tại đây.
6. Doanh nghiệp phải thực hiện ít nhất một trong các chiến lược thông gió được liệt kê trong Mục 2

của Phụ lục A.
7. Người điều hành hoặc người chủ trì cuộc tụ họp có thể cung cấp những không gian tập hợp riêng

biệt, nơi mọi người có thể tháo mặt nạ của họ. Các ví dụ được cung cấp trong Phụ lục A.
8. Nếu không có đợt bùng phát nào trong 30 ngày qua (3 trường hợp COVID trở lên trong một nhóm bị

phơi nhiễm trong khoảng thời gian 14 ngày). 
  

Phòng tập thể dục trong nhà, Trung tâm thể dục, Phòng tập Yoga, Cơ sở thể dục hoặc giải trí khác Người
bảo trợ và nhân viên có thể bỏ khẩu trang nếu đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

1. Tất cả những người vào cơ sở cung cấp bằng chứng về việc �êm chủng đầy đủ.
2. Không có người nào không được chủng ngừa do khuyết tật về y tế hoặc miễn trừ tôn giáo.
3. Khách hàng quen phải được giới hạn ở các thành viên hoặc những người tham gia thường xuyên mà

doanh nghiệp lưu giữ thông �n liên hệ. Không có khách hoặc khách ghé thăm có thể có mặt, nếu
không tất cả phải đeo khẩu trang.

4. Doanh nghiệp kiểm soát việc ra vào để đảm bảo rằng tất cả những người vào cơ sở đều được �êm
chủng đầy đủ. Những người nhập cảnh không liên tục hoặc không thường xuyên trong thời gian
ngắn (ví dụ: người giao hàng hoặc gói hàng) không cần cung cấp bằng chứng về việc đã Tiêm phòng
đầy đủ, nhưng phải đeo Khẩu trang đầy đủ trang thiết bị trừ khi được miễn trừ theo Đơn đặt hàng
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này và được được khuyến khích mạnh mẽ để tránh đi vào các khu vực được bao phủ bởi việc miễn
khẩu trang.

5. Không có trẻ em dưới 12 tuổi tại đây.
6. Doanh nghiệp phải thực hiện ít nhất một trong các chiến lược thông gió được liệt kê trong Mục 2

của Phụ lục A.
7. Doanh nghiệp có thể cung cấp các không gian tập thể dục riêng biệt, nơi mọi người có thể tháo khẩu

trang. Các ví dụ được cung cấp trong Phụ lục A.
8. Nếu không có đợt bùng phát nào trong 30 ngày qua (3 trường hợp COVID trở lên trong một nhóm bị

phơi nhiễm trong khoảng thời gian 14 ngày). 
 

Văn phòng 
Khách hàng và nhân viên có thể tháo khẩu trang nếu đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

1. Tất cả những người vào cơ sở cung cấp bằng chứng về việc �êm chủng đầy đủ.
2. Không có người nào không được chủng ngừa do khuyết tật về y tế hoặc miễn trừ tôn giáo.
3. Tất cả những người trong văn phòng phải được giới hạn trong phạm vi nhân sự của doanh nghiệp.

Không có khách nào có thể có mặt, nếu không, tất cả mọi người phải đeo khẩu trang.
4. Doanh nghiệp kiểm soát việc ra vào để đảm bảo rằng tất cả những người vào cơ sở đều được �êm

chủng đầy đủ. Những người nhập cảnh không liên tục hoặc không thường xuyên trong thời gian
ngắn (ví dụ: người vận chuyển gói hàng / bưu phẩm) không cần cung cấp bằng chứng về việc �êm
chủng đầy đủ, nhưng phải đeo Khẩu trang đầy đủ trang thiết bị trừ khi được miễn trừ theo Lệnh này
và được khuyến khích mạnh mẽ để tránh đi vào các khu vực được miễn khẩu trang.

5. Không có trẻ em dưới 12 tuổi tại đây.
6. Doanh nghiệp phải thực hiện ít nhất một trong các chiến lược thông gió được liệt kê trong Mục 2

của Phụ lục A.
7. Doanh nghiệp có thể cung cấp các không gian tập thể dục riêng biệt, nơi mọi người có thể tháo khẩu

trang. Các ví dụ được cung cấp trong Phụ lục A.
8. Nếu không có đợt bùng phát nào trong 30 ngày qua (3 trường hợp COVID trở lên trong một nhóm bị

phơi nhiễm trong khoảng thời gian 14 ngày). 
 

Lớp học trong nhà và các buổi tụ tập tương tự khác 
Diễn giả, người hướng dẫn, người tham gia và các nhân viên khác trong lớp học trong nhà có thể tháo khẩu
trang nếu đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

1. Tất cả những người vào cơ sở cung cấp bằng chứng về việc �êm chủng đầy đủ.
2. Không có người nào không được chủng ngừa do khuyết tật về y tế hoặc miễn trừ tôn giáo.
3. Sự tập hợp bao gồm một nhóm người ổn định gặp gỡ thường xuyên. Không có khách hoặc người

tham gia thả cửa nào có thể có mặt, nếu không, bạn phải đeo khẩu trang.
4. Doanh nghiệp kiểm soát việc ra vào để đảm bảo rằng tất cả những người vào cơ sở đều được �êm

chủng đầy đủ. Những người nhập cảnh không liên tục hoặc không thường xuyên trong thời gian
ngắn (ví dụ: người vận chuyển gói hàng / bưu phẩm) không cần cung cấp bằng chứng về việc �êm
chủng đầy đủ, nhưng phải đeo Khẩu trang đầy đủ trang thiết bị trừ khi được miễn trừ theo Lệnh này
và được khuyến khích tránh đi vào các khu vực được bao phủ bởi miễn trừ khẩu trang.

5. Không có trẻ em dưới 12 tuổi tại đây.
6. Tổng số người có mặt trong lớp học hoặc buổi tập trung trong nhà không quá 100 người.
7. Doanh nghiệp phải thực hiện ít nhất một trong các chiến lược thông gió được liệt kê trong Mục 2

của Phụ lục A.
8. Doanh nghiệp có thể cung cấp các không gian tập thể dục riêng biệt, nơi mọi người có thể tháo khẩu

trang. Các ví dụ được cung cấp trong Phụ lục A.
9. Nếu không có đợt bùng phát nào trong 30 ngày qua (3 trường hợp COVID trở lên trong một nhóm bị

phơi nhiễm trong khoảng thời gian 14 ngày).

Xác định điểm chuẩn cho các yêu cầu về mặt nạ đa năng Li�ing SF

Phối hợp với các nhân viên y tế từ các khu vực pháp lý khác của Vùng Vịnh, Nhân viên Y tế SF đã xác định các
�êu chuẩn sức khỏe và �êm chủng sau đây mà Thành phố sẽ dỡ bỏ các yêu cầu chung về khẩu trang được mô
tả trong Phụ lục A của Lệnh Y tế:

a. Số trường hợp trong Quận có mức CDC lây truyền vàng ít nhất 3 tuần trở xuống; và
b. Tổng số bệnh nhân nhập viện trên địa bàn Quận do COVID-19 không quá 65 bệnh nhân; và
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c. Những điều sau đây xảy ra sớm hơn:
i. 80% tổng dân số ở SF (bao gồm cả trẻ em ở mọi lứa tuổi) đã được �êm liều vắc xin cuối cùng;

hoặc
ii. Tám tuần sau khi FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp bất kỳ vắc xin COVID-19 nào cho trẻ em từ 5

đến 11 tuổi.

Cập nhật Health thứ tự Câu Hỏi Thường Gặp (�nh đến ngày 14 tháng 10 
ngày 

)

Chúng tôi thực sự khuyên các doanh nghiệp nên xem lại Câu hỏi thường gặp về Đơn đặt hàng sức khỏe để �m
các câu hỏi thường gặp liên quan đến Đơn đặt hàng sức khỏe. 

Có liên quan đến việc nới lỏng yêu cầu mặt nạ trong một số cài đặt nhất định, các doanh nghiệp nên xem lại
phần “Tạo mặt nạ” bao gồm các câu hỏi, chẳng hạn như:

Doanh nghiệp hoặc văn phòng chính phủ có thể yêu cầu nhân viên và khách hàng đeo khẩu trang
không? (# 47)
Các quy tắc mới xung quanh việc chỉ định các không gian riêng biệt (các tầng văn phòng hoặc dãy phòng
riêng biệt, các phòng tập thể dục riêng biệt, v.v.) hoạt động như thế nào? (# 49)
Những biện pháp phòng ngừa an toàn nào được áp dụng cho các �nh huống cho phép tháo khẩu trang
trong nhà? (# 52)   

Tài nguyên COVID-19

Lệnh Y tế SFDPH
Hướng dẫn cốt lõi của SFDPH cho COVID-19
COVID-19 Outreach Toolkit - biển báo bắt buộc cho các doanh nghiệp
Thông �n SF.gov COVID-19 cho công chúng
Thông �n vắc xin COVID-19 trong SF
Dữ liệu COVID-19 và báo cáo trong SF
Bộ Hướng dẫn Y tế Công cộng của CA theo chủ đề

Liên hệ với chúng tôi 
 Như mọi khi, OSB luôn sẵn sàng trợ giúp.

Liên hệ với chúng tôi trực tuyến tại sfosb.org , qua email sfosb@sfgov.org , hoặc gọi 415-554-6134.

Chúng tôi mở cửa phục vụ tận nơi vào các ngày Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Văn
phòng của chúng tôi đóng cửa cho công chúng vào các ngày Thứ Hai và Thứ Sáu. Chúng tôi �ếp tục cung cấp
dịch vụ hầu như qua điện thoại và email từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Văn phòng 
 Tòa thị chính Doanh nghiệp Nhỏ , Phòng 140 

 1 Tiến sĩ Carlton B. Goodle�, San Francisco, CA 94102

Chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp kiểm tra oewd.org/covid19 để biết �n tức và tài nguyên.

Để cập nhật các thông báo và tài nguyên liên quan đến COVID-19, hãy đăng ký nhận �n tức điện tử của chúng
tôi tại h�ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
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