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Cập nhật ngày 9 Tháng Tám, 2021

Tổng Quan
Mục đích của tài liệu này là cung cấp hướng dẫn thăm nuôi cho các Chương Trình Nội Trú của Bộ Dịch Vụ Phát Triển
(DDS). Hướng dẫn này thay thế tất cả các hướng dẫn thăm nuôi trước đây do DDS ban hành.

Hướng Dẫn
Các chương trình cần quay trở lại áp dụng các chính sách và thông lệ thăm nuôi trước đại dịch, trừ các trường hợp
ngoại lệ sau:
•

Khách đến thăm cần được khám sàng lọc trước khi vào khu nhà. Tất cả khách đến thăm có triệu chứng
nhiễm COVID-19, từng được chẩn đoán nhiễm COVID-19 trong 10 ngày vừa qua hoặc tiếp xúc gần với
bất kỳ ai nhiễm COVID-19 trong 14 ngày qua (bất kể khách đến thăm đã tiêm vắc-xin chưa) đều sẽ không
được phép vào khu nhà.

•

Mặc dù việc tiêm vắc-xin cho khách đến thăm có thể giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, không nên
yêu cầu khách đến thăm làm xét nghiệm hoặc tiêm vắc-xin (hoặc xuất trình bằng chứng) như một điều
kiện để thăm nuôi.

•

Cơ sở phải duy trì nhật ký hàng ngày, bao gồm họ tên và thông tin liên hệ của tất cả khách đến thăm.

•

Các biện pháp và chính sách đảm bảo an toàn, chăm sóc và kiểm soát lây nhiễm thích hợp phải được áp
dụng cho tất cả các lần thăm nuôi.

•

Việc thăm nuôi sẽ bị hạn chế nếu người cư trú được chẩn đoán nhiễm COVID-19 trong 10 ngày qua hoặc
được cho là dương tính với virus. Quá trình thăm nuôi cũng sẽ bị hạn chế nếu có tình trạng bùng phát
COVID-19 tại cơ sở.

•

Các chương trình cần thông báo hướng dẫn thăm nuôi cho các gia đình và/hoặc người giám hộ cũng như
cần tiếp tục tăng cường hoạt động thăm nuôi trực tiếp bằng cách hỗ trợ các nỗ lực thăm hỏi từ xa bằng
công nghệ, bao gồm cuộc gọi điện thoại và video của gia đình và người giám hộ.

•

Khách đến thăm luôn phải đeo khẩu trang khi ở trong khu nhà.

•

Khách đến thăm đã chích ngừa đủ liều có thể bỏ khẩu trang khi ở ngoài trời.
o Những người đã chích ngừa đủ liều được định nghĩa là sau 14 ngày trở đi kể từ khi tiêm mũi
cuối cùng. Với loại vắc xin gồm 2 liều, như vắc-xin Pfizer hoặc Moderna, một người được coi là
đã chích ngừa đủ liều từ ngày thứ 14 trở đi kể từ mũi thứ hai. Với vắc-xin một liều, như vắc-xin
Janssen của Johnson & Johnson, một người được coi là đã chích ngừa đủ liều sau liều duy nhất
từ 14 ngày trở đi.

•

Người cư trú đã chích ngừa đủ liều có thể đến thăm người thân đã chích ngừa đủ liều mà không cần
phải giữ khoảng cách, nếu họ muốn.

•

Hướng dẫn có thể thay đổi theo yêu cầu của Cơ Quan Y Tế Cộng Đồng Massachusetts hoặc hội đồng y tế
địa phương.

