
Liên Đoàn Ra Khơi 

Quy Tắc Về Co-Vid 19 
 

Tình Trạng Sức Khoẻ và Thanh Lọc 

 

• Phụ huynh phải theo dõi con em mình về những triệu chứng của Covid-19 trước khi cho 

các em ra họp đoàn. Theo sơ đồ thanh lọc dưới đây. 

• Cho con em ở nhà nếu chúng cảm thấy khó ở hay có triệu chứng bị Covid-19, ngay cả có 

những triệu chứ nhẹ, và đã thử nghiệm về Covid-19. 

• Trưởng cũng nên cho biết là mình nghỉ bệnhvì có triệu chứng Covid-19 và được thử 

nghiệm về căn bệnh này. 

• Bất cứ ai có triệu chứng về Covid-19 không nên ra họp đoàn cho đến khi đạt được tiêu 

chuẩn CDPH ngưng cách ly tại nhà: 

- Ít nhất trong vòng 10 ngày không còn triệu chứng Covid-19 và 

- Không sốt trong vòng 24 giờ mà không dùng thuốc 

- Mọi triệu chứng về bệnh đã không còn 

• Báo cho trưởng đoàn biết nếu con em mình hay bất cứ ai trong gia đình đã lộ ra triệu 

chứng về Covid-19 

• Nếu trưởng hay hướng đạo sinh có chứng cứ hay báo cáo về 1 hay nhiều về triệu chứng 

Covid-19 trong thời gian sinh hoạt đoàn, họ sẽ được cách ly cho đến khi được đưa về nhà 

hay bệnh viện trong thời gian sớm nhất. 

Khẩu Trang 

• Tất cả các truởng và Hướng Đạo Sinh phải mang khẩu trang trong suốt thời gian sinh hoạt 

đoàn 

Vệ Sinh 

• Rửa tay thường xuyên, bao gồm khi vừa đến nơi sinh hoạt, sau khi ho hay nhảy mũi, khi 

chuyền tay đồ vật và dùng nhà vệ sinh 

• Giới hạn việc mang đồ vật đến nơi sinh hoạt ngoại trừ các vật dụng cần thiết 

 

Ổn Định Nhóm và Giữ Khoảng Cách 

• Mỗi đơn vị sinh hoạt cùng nhau, giảm thiểu việc tập họp với các đơn vị khác. Các đơn vị 

chỉ sinh hoạt nơi đã chỉ định cho đơn vị mình càng nhiều càng tốt 

• Trưởng nên theo sát đơn vị mình 

• Các đơn vị nên giữ khoảng cách khi cần tiếp xúc với nhau 

• Các phụ huynh cũng giữ khoảng cách khi tiếp xúc với nhau 

 

Phản Ứng Và Báo Cáo Trong Trường Hợp Covid-19 

• Nếu thực sự có trường hợp nhiễm Covid-19 được thông báo trong liên đoàn, chúng ta sẽ 

thực hiện những điều sau: 

o Thực hiện các bước để thông báo cho quận Santa Clara trong vòng 24 giờ, theo quy 

định của "Council" chúng ta 

o Cho người nhiễm bệnh tạm ngưng sinh hoạt trong 10 ngày kể từ khi có triệu chứng 

Covid-19 

o Nhận định và thông tin cho tất cả các gia đình trong liên đoàn 

o Đề nghị mọi người trong liên đoàn đi thử nghiệm Covid-19 
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Participant Health Screening Checklist 
For use at meetings, events, and outings 
 

All participants, visitors, vendors, staff etc. (youth and adult) must use this checklist to screen for 

communicable diseases before departure on the day of the event. 
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