
 
SỨC KHỎE & AN TOÀN TRONG THỜI GIAN ĐẠI DỊCH COVID-19 

Tất cả các Nhân Viên và Khách Thăm đều phải điền Bản Câu Hỏi 
Sàng Lọc Sức Khỏe và phải có sự đồng ý thì mới được vào văn 
phòng BayLegal.   
 

Trong khi có mặt tại văn phòng BayLegal, tất cả các Nhân Viên và 
Khách Thăm phải luôn tuân thủ Các Quy Định về Sức Khỏe và 
An Toàn, bao gồm:   

- Ở nhà nếu bạn bị bệnh hoặc có bất kỳ triệu chứng COVID-19 
nào theo quy định hướng dẫn của CDC và liên lạc với quản lý 
ban của bạn; 

- Ra về nếu bạn gặp bất kỳ  triệu chứng COVID-19 nào theo quy 
định hướng dẫn của CDC và liên lạc với quản lý ban của bạn 
ngay khi có thể; 

- Luôn giữ khoảng cách ít nhất 6 feet với những người khác 
(hay còn gọi là giãn cách tiếp xúc);  

- Đeo kh ẩu trang khi ở các khu vực công cộng;    

- Ho hoặc hắt hơi vào khăn vải hoặc khăn giấy, hoặc nếu không 
có, vào khuỷu tay và tìm cách khử trùng ngay;  

- Đừng bắt tay hoặc có hành động tiếp xúc đụng chạm;   

- Thường xuyên rửa tay bằng xà bông và nước trong ít nhất 20 
giây, hoặc dùng dung dịch khử trùng bàn tay**; và 

- Khử trùng tất cả các bề mặt trước và sau khi sử dụng.** 
 
THÔNG BÁO: Tất cả các nhân viên và khách thăm sẽ được yêu cầu rời khỏi cơ sở 
BayLegal nếu biểu hiện bất kỳ triệu chứng COVID-19 nào theo quy định bắt buộc và 
hoàn thành tất cả yêu cầu theo các quy định hướng dẫn chính thức trước khi được phép 
vào lại cơ sở.   BayLegal sẽ tuân thủ tất cả các quy chế về cách ly tránh tiếp xúc.  

 
Cám ơn quý vị! Hãy bảo trọng! 


