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Ngày: Ngày 30 tháng 6 năm 2021

Khuyến nghị cho các cơ quan vận chuyển công cộng
Những khuyến cáo này không bắt buộc, nhưng các cơ quan vận chuyển công cộng
được khuyến khích tuân theo.
Các cơ quan vận chuyển được yêu cầu:




Tuân thủ Yêu cầu đối với người đeo khẩu trang khi đi trên vận chuyển và tại các điểm
giao thông của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (Ngày 29 tháng 1 năm
2021), có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2021, bao gồm:


Yêu cầu bất kỳ ai từ hai (2) tuổi trở lên đeo khẩu trang đáp ứng các yêu cầu của
liên bang



Cố gắng hết sức để chỉ cho những cá nhân đeo khẩu trang lên xe (không cho
phép chỉ đeo tấm che mặt theo sắc lệnh của liên bang trừ khi người đó bị khuyết
tật như được định nghĩa theo Đạo luật người Mỹ khuyết tật (ADA))



Cố gắng hết sức để đưa bất kỳ cá nhân nào từ chối tuân thủ yêu cầu đeo khẩu
trang ra khỏi xe một cách an toàn trong thời gian sớm nhất.

Tuân thủ tất cả các yêu cầu của Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp
Oregon (Oregon Occupational Safety and Health Administration, OR-OSHA) hiện hành.

Định nghĩa: Để phục vụ mục đích của các khuyến nghị này, định nghĩa sau đây sẽ được áp
dụng:


“Vệ sinh” hay “Làm sạch” có nghĩa là việc sử dụng xà phòng hoặc chất tẩy rửa và nước
trên bề mặt để làm giảm hoặc loại bỏ vi trùng khỏi các bề mặt, hạ nguy cơ lây lan
nhiễm trùng từ các bề mặt.

Cơ quan vận chuyển công cộng có thể:


Sử dụng các tấm ngăn hoặc tín hiệu thị giác (ví dụ: đề can dán trên sàn, băng dính màu
hoặc biển báo) để ngăn hành khách đứng trong vòng sáu (6) feet với tài xế.



Đối với hệ thống đường sắt, treo biển thông báo về số lượng hành khách tối đa cho mỗi
toa tàu bằng cách sử dụng các biển báo rõ ràng, được đặt ở nơi nổi bật. Đưa ra thông
báo bằng lời về số lượng hành khách tối đa trước và sau mỗi điểm dừng.



Treo biển chỉ dẫn rõ ràng, bằng nhiều hơn một ngôn ngữ (có tại
healthoregon.org/coronavirus) tại điểm dừng/trung tâm vận chuyển liệt kê các triệu
chứng COVID-19, yêu cầu hành khách có các triệu chứng ở nhà và người cần liên hệ
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nếu họ cần hỗ trợ. Nếu ai đó có triệu chứng phải đi lại, vui lòng sử dụng phương tiện
khác, nếu có.


Cung cấp để nhân viên phục vụ phương tiện công cộng tiếp cận xà phòng, nước sạch
và vật liệu sấy khô, hoặc nước khử trùng tay chứa ít nhất 60-95% cồn tại nơi làm việc
của họ.



Thực hiện phân luồng giao thông một chiều với cửa trước và lối ra phía sau.



Sử dụng các biển báo tại các điểm dừng có lượng người qua lại nhiều để khuyến khích
giãn cách trong khi chờ xe buýt/tàu hỏa.



Lắp đặt các trạm khử trùng tay có nước sát trùng tay chứa 60-95% cồn trong mỗi xe
buýt/xe lửa trong phạm vi có thể.



Cân nhắc lắp đặt các thanh chắn bằng nhựa trong giữa người lái xe và hành khách.



Thiết lập một chính sách và thông lệ thực hành để cung cấp phương tiện đi lại khác cho
những hành khách bị bệnh và cần phương tiện để nhận chăm sóc y tế nhằm hạn chế
khả năng tiếp xúc với nhân viên phục vụ phương tiện vận chuyển và các thành viên
khác của cộng đồng.

Tài nguyên bổ sung:


Yêu cầu của CDC đối với khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và tại
các trung tâm vận tải



Khuyến cáo của Bộ phận Y tế Công cộng: Đeo khẩu trang, khăn che mặt và tấm che
mặt và giãn cách trong môi trường công cộng



Hướng dẫn của CDC: Vệ sinh và khử trùng cơ sở của quý vị

Khả năng tiếp cận tài liệu: Đối với những người bị khuyết tật hoặc người không nói được
tiếng Anh, OHA có thể cung cấp thông tin theo các định dạng khác, chẳng hạn như bản dịch,
bản in chữ lớn hay chữ nổi. Liên hệ với Trung tâm Thông tin Y tế theo số 1-971-673-2411, 711
TTY hoặc COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us.
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