
Ứng Phó COVID-19 

Hướng Dẫn Về Sức Khỏe Và An Toàn Đối Với Các Dịch 
Vụ CTC 

THÔNG TIN ĐƯỢC CẬP NHẬT VÀO NGÀY 01 THÁNG TÁM, 2021 

Kính thưa các Gia Đình CTC, 

Trong suốt thời gian đại dịch COVID-19, Trung Tâm Trị Liệu Trẻ Em đang tiến hành 
mở rộng các dịch vụ trực tiếp dành cho các gia đình, đồng thời vẫn tiếp tục khám 
chữa bệnh từ xa như là một tùy chọn đối với các dịch vụ. Để giữ cho mọi người an 
toàn, chúng tôi đưa ra các yêu cầu sau đây đối với tất cả các dịch vụ trực tiếp vào 
thời điểm này: 

•        Liên hệ với chúng tôi ngay lập tức nếu quý vị hoặc con quý vị có các triệu chứng 
bệnh, đã bị nhiễm COVID-19, hay nếu bất kỳ người nào trong hộ gia đình quý vị xét 
nghiệm có kết quả dương tính với COVID-19. 

•        Không chấp nhận hoặc tham gia các cuộc thăm khám trực tiếp nếu quý vị nhiễm 
COVID-19. Chúng tôi sẽ sắp xếp lại buổi hẹn khám chữa bệnh từ xa của quý vị. 

Để hạn chế số người ở các buổi thăm khám: 

•        Chỉ có nhân viên chủ yếu của CTC sẽ tham gia buổi điều trị của quý vị. 

•        Xin hạn chế số thành viên gia đình không cần thiết đến buổi thăm khám của quý vị; 
anh/chị/em ruột sẽ cùng đến buổi thăm khám dưới sự giám sát trực tiếp của một 
người lớn. 

•        Hầu hết các phiên dịch viên đều có mặt tham gia các buổi thăm khám chỉ qua video. 

Chúng tôi vẫn cam kết hỗ trợ con em và gia đình quý vị theo cách thức có thể an 
toàn nhất. Thực hiện theo các mong đợi này là yêu cầu về tất cả dịch vụ trực tiếp 
bao gồm các dịch vụ tại những trung tâm của chúng tôi, ở môi trường gia đình và 
trong các cơ sở cộng đồng.  

Xin liên hệ với nhà cung cấp của quý vị nếu có bất kỳ thắc mắc nào.  

Tải xuống Yêu Cầu Sức Khỏe Và An Toàn Đối Với Các Dịch Vụ 

https://link.zixcentral.com/u/6e12b78a/IK9hXHXx6xG5MRUM0S6LPw?u=https%3A%2F%2Fwww.ctckids.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F07%2FHealth-and-Safety-Guidelines-for-Visiting-CTC-FINAL.pdf
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