Vui lòng tham khảo các mục dưới đây liên quan đến các cân nhắc và các biện pháp an toàn mới sẽ
đảm bảo chuyển tiếp suôn sẻ trong quá trình mở cửa lại.
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XÁC NHẬN TRƯỚC KHI KHAI THÁC LẠI
Văn phòng Thống đốc đã cho phép loại hình kinh doanh hoặc lĩnh vực của bạn mở cửa trở lại
chưa?
o Nếu bạn không chắc chắn, vui lòng kiểm tra trang web Phản hồi Sức khỏe của Nevada, b
 ấm
vào đây.
o Nếu bạn chưa quen với mô hình mở cửa lại theo giai đoạn cho các doanh nghiệp ở Nevada,
vui lòng đọc “Nevada United: Lộ trình phục hồi được phát hành bởi văn phòng của Thống
đốc vào ngày 30 tháng 4 năm 2020 ở
 đây.
o Bạn có thể tìm thấy các hướng dẫn và giao thức trên Giai đoạn 1 cho việc mở lại
doanh nghiệp khi được phát hành từ văn phòng của Thống đốc vào ngày 05/07/2020
ở đây.
Doanh nghiệp có thể được mở theo từng giai đoạn nào?
o Có cách nào để mở cửa lại có hiệu quả chi phí?
o Những phân khúc kinh doanh của bạn có thể được mở lại theo từng giai đoạn để cho phép
giảm thiểu rủi ro cho nhân viên và khách hàng của bạn không?
o Nếu bạn có thể mở lại trong các phần, hãy thiết lập kế hoạch mở theo giai đoạn trước
khi mở cửa.
o Xác định các tùy chọn và quy trình nhận / giao hàng lề đường trước khi mở cửa hàng thực
tế, nếu có. Thêm thông tin ởđây.
Cửa hàng bạn có cần phải điều chỉnh giờ mở cửa để tuân thủ bất kỳ chỉ đạo nào từ Nhà
nước, tuyên bố của văn phòng Thống đốc hoặc chính quyền địa phương không?
Các giờ cụ thể có cần phải được thiết lập để phù hợp với dân số dễ bị lây nhiễm hơn để
giảm thiểu rủi ro phơi nhiễm không?
Bạn có thể cung cấp cách chọn hóa đơn bằng không chạm, hoặc có khoảng cách không?
Một số nhân viên có thể tiếp tục làm việc tại nhà không?
o Điều chỉnh nhân sự cần thiết nếu hợp lý.
o Nhân viên bị ốm hoặc có dấu hiệu bị bệnh nên được yêu cầu ở nhà.
o Bạn có thể hỗ trợ thời gian nghỉ cho nhân viên bị bệnh không?
o Bạn có thể cung cấp lịch trình linh hoạt cho nhân viên trong vai trò chăm sóc cho những
ai bị bệnh, hoặc đang cần các lựa chọn chăm sóc trẻ em vì lý do tiếp tục đóng cửa
không?
Có những kinh doanh nào với các nhà cung cấp, kiểm toán viên và khách hàng mà bạn có thể
tiếp tục làm qua mạng, hoặc qua điện thoại để tránh tiếp xúc không cần thiết?
Hãy xem xét việc phát triển một kế hoạch làm sạch và vệ sinh dựa trên các hướng dẫn từ
CDC, SNHD, Tiểu Bang và bất kỳ hướng dẫn nào tuyên bố từ Thống đốc. Nếu bạn lập một kế
hoạch, hãy xem xét và bao gồm thông tin để đào tạo cho nhân viên, hãy cân nhắc về sự an
toàn và sức khỏe của cộng đồng.
Hướng dẫn về các biện pháp khoảng cách tại cửa hàng và nhân viên có thể được tìm thấy trên
trang web của CDC đây.

KIỂM TRA CẤP PHÉP KINH DOANH
◻ Nếu bạn không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với nhà điều hành kinh doanh về hồ sơ,
hoạt động kinh doanh hoặc thay đổi địa điểm trong Chỉ thị khẩn cấp của Thống đốc, vui lòng
tiếp tục thông qua phần còn lại của danh sách kiểm tra. Những điều cần biết khi mở lại:
o Các khu vực pháp lý cá nhân có thể có các hướng dẫn cụ thể, bổ sung cho việc doanh
nghiệp của bạn mở cửa lại. Vui lòng kiểm tra với khu vực địa phương của bạn để đảm bảo
bạn có thông tin cập nhật nhất. Nếu bạn không chắc chắn nơi bạn được cấp phép hoặc có
câu hỏi, vui lòng liên hệ với Nhóm Hỗ trợ Kỹ thuật Cấp phép Mở lại Giấy phép Kinh doanh
của Quận Clark để thảo luận tại
702-455-6561.
◻ Nếu bạn đã thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với nhà điều hành hồ sơ, hoạt động kinh doanh
hoặc địa điểm kinh doanh trong Chỉ thị khẩn cấp của Thống đốc, vui lòng liên hệ với Nhóm hỗ
trợ kỹ thuật mở lại giấy phép kinh doanh của Clark County để thảo luận tại 702-455-6561.
o Bạn sẽ được yêu cầu hoàn thành biểu mẫu Thay đổi nhanh chóng đa thẩm quyền của
chúng tôi bởi một trong những thành viên Nhóm Hỗ trợ Kỹ thuật mở lại của chúng tôi.
o Tất cả các điều khoản và mã an toàn áp dụng, kiểm tra an toàn và các điều kiện liên quan
khác sẽ vẫn được áp dụng cho việc mở / tái định cư doanh nghiệp. Mọi nhu cầu sẽ được
thảo luận với bạn bởi một nhân viên từ khu vực quyền hạn Cấp phép Kinh doanh hiện
hành của bạn.
◻ Thông tin liên hệ cho mỗi cơ quan cấp phép kinh doanh:
o của Thành phố Thành phố Las Vegas:
▪ Thông tin chung về cấp phép kinh doanh: 702-229-6281
▪ Email thông tin chung cấp phép kinh doanh: License@lasvegasnevada.gov
▪ Cổng thông tin người dùng giấy phép kinh doanh (ứng dụng, thay đổi, trả phí):
•
https://dscportal.lasvegasnevada.gov
o Thành phố Henderson:
▪ Giấy phép kinh doanh Điện thoại trực tiếp: 702-267-1730, ext. 3
▪ email Giấy phép kinh doanh: c ohbuslc@cityofhenderson.com
o Thành phố Bắc Las Vegas:
▪ Thông tin giấy phép kinh doanh: 702-633-1520
▪ Email giấy phép kinh doanh: b
 usinesslicense@cityofnorthlasvegas.com
▪ Cổng thông tin trực tuyến Giấy phép kinh doanh:
http://www.cityofnorthlasvegas.com/online_service/
o Thành phố Boulder City:
▪ Cấp phép thông tin chung về cấp phép kinh doanh: 702-293-9219
▪ Email cấp phép kinh doanh: C
 ấp giấy
o Thành phố Mesquite:
▪ phép@bcnv.orgGiấy phép kinh doanh Điện thoại: 702-346-2835
▪ Giấy phép kinh doanh Email: businesslicenses@mesquitenv.gov
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CƠ SỞ VẬT CHẤT
Kiểm tra để đảm bảo tất cả các tiện ích được bật; tất cả các thiết bị, hệ thống điểm bán
hàng và các cơ sở công cộng đang trong tình trạng hoạt động, vệ sinh và hoạt động.
Liên hệ với nhà thầu vận chuyển rác thải tại địa phương của bạn để xác nhận mức độ dịch vụ
vẫn đang được cung cấp (một số dịch vụ có thể bị hoãn do đóng cửa hoặc an toàn công
cộng) và các lịch trình khác để đón khách bao gồm loại bỏ rác / bẫy có thể tái chế và bẫy / bẫy
mỡ bảo trì, nếu cần thiết / bắt buộc.
Điều chỉnh tiêu chuẩn năng lực của khách hàng khi cần thiết để có thể duy trì khoảng cách
an toàn bên trong địa điểm hoặc theo bất kỳ hướng dẫn nào từ Bang Nevada và / hoặc
tuyên bố của Thống đốc về việc mở lại.
Liên hệ với các nhà cung cấp bảo trì tiêu chuẩn để đảm bảo rằng dịch vụ sẽ có sẵn nếu
cần.
o N
 ếu một số nhà cung cấp bảo trì tiêu chuẩn nhất định không có sẵn hoặc chưa được
chấp thuận để mở lại, bạn có thể cần xem xét phương pháp theo từng giai đoạn để mở
lại.
Đảm bảo rằng các kế hoạch bảo mật được cập nhật và hoạt động.
Sở Xây dựng và Phòng cháy chữa cháy Hạt Clark đã tạo một danh sách kiểm tra cho việc sử
dụng của bạn, sẵn có ởđây.
TƯ VẤN VỀ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN CÔNG CỘNG
Xem xét việc phát triển một kế hoạch để làm sạch và vệ sinh tất cả các bề mặt tiếp xúc.
o Có thể tìm thấy các đề xuất cho các phương pháp thích hợp để khử trùng doanh nghiệp
của bạn hàng ngày trên trang web của CDC đây.
Xem xét đăng các biển báo sức khỏe và an toàn về khoảng cách an toàn, rửa tay và các biện
pháp an toàn cá nhân.
o Hạt Clark đã phát triển các biển báo an toàn và sức khỏe có thể tải xuống miễn phí tại đây.
(Sắp có).
Nếu bạn cảm thấy đào tạo nhân viên bổ sung sẽ có ích, Viện Khoa học Sức khỏe
Môi trường Quốc gia có sẵn nhiều thông tin hơn ở
 đây.
Xem xét việc đăng COVID-19 “ Nhật ký Tờ Thông tin trực tuyến” tại phòng nghỉ của nhân viên, có
sẵn ở
 đây.
o Nếu bạn quan tâm đến việc cung cấp bảng câu hỏi sàng lọc COVID-19, có thể tìm thấy
ví dụ ởđây.
▪ Cân nhắc sử dụng nhật ký bệnh tật để theo dõi bệnh tật. Một bản ghi có thể được tìm thấy
ởđây.
Xác định xem Thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) có cần thiết cho hoạt động kinh doanh của bạn
không
Theo hướng dẫn của CDC, phải che mặt và đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Thêm thông
tin có sẵn ở đây.
o Thông tin thêm về vải phủ mặt có thể được tìm thấy trên trang web của SNHD ởđây.
Theo hướng dẫn của CDC, phải che mặt và đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Thêm thông
tin có sẵn ở đây.
o Thông tin thêm về vải phủ mặt có thể được tìm thấy trên trang web của SNHD ởđây.
CDC khuyến nghị tối thiểu khoảng cách sáu (6) feet cho khoảng cách xã hội. Thêm
thông tin có sẵn ở
 đây.
o Xem xét việc cài đặt đánh dấu khoảng cách an toàn khi cần thiết trong suốt vị trí.

o Xem xét các biển báo hướng một chiều để chỉ đạo các chuyển động an toàn và xa trong
toàn bộ cửa hàng.
o Xem xét việc cài đặt các rào cản vật lý giữa nhân viên và khách hàng nơi nguy cơ
tiếp xúc cao nhất; quầy, trạm bán hàng, nhận cửa sổ, vv
o Hãy xem xét khoảng cách giữa các không gian làm việc của nhân viên.
◻ Giai đoạn 1 của N
 evada Nevada United: Lộ trình phục hồi c ho phépkinh doanh lề đường và đón
khách
điều chỉnh mô hình, thông tin thêm về các điều chỉnh cho doanh nghiệp của bạn trong
các hướng dẫn mới này có sẵn tại đây.
THÔNG TIN CỤ THỂ CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP
◻ Tất cả các nhân viên tương tác với công chúng phải đeo khăn che mặt theo Nguyên tắc và
Giao thức Giai đoạn 1 của Thống đốc cho Cá nhân và Doanh nghiệp, có thêm thông tin ở
 đây.
◻ Dịch vụ thực phẩm:
o Bạn xem lại Danh sách kiểm tra mở lại của Sở Y tế Nam Nevada đ
 ây.
▪ Hướng dẫn thêm và một danh sách kiểm tra cho Giai đoạn 1 có sẵn ở
 đây.
o Có tiềm năng chỉ có các phần được chỉ định của nhà hàng / quán bar mở không?
o Các bàn, ghế ngồi và máy trạm của nhân viên có được đặt cách nhau để thúc đẩy sự an toàn
và xa cách không?
o Tuân thủ các hướng dẫn cẩn thận và vệ sinh để chuẩn bị và xử lý thực phẩm.
o Thông tin thêm về tấm phủ mặt bằng vải có thể được tìm thấy trên trang web của SNHD
ởđây.
o Các nhà hàng dùng bữa có thể chấp nhận khách quen trong một địa điểm miễn là công
suất không vượt quá 50% công suất.
o Các nhà hàng có thêm thanh đỉnh phải giữ các phần đó đóng trong Giai đoạn Một.
◻ Chơi trò chơi:
o Xem lại Quy trình của Ban kiểm soát trò chơi Nevada để mở lại ở
 đây.
o Xem lại Chính sách an toàn và sức khỏe của Ban kiểm soát trò chơi Nevada để kết nối lại
hoạt động chơi trò chơi cho những người được cấp phép không hạn chế, có sẵn tại đây.
o Các kế hoạch mở lại phải được gửi tới Ban kiểm soát trò chơi trước khi mở lại.
◻ Khách sạn:
o SNHD đã tạo ra một hướng dẫn vệ sinh và vệ sinh cụ thể trong ngành, có sẵn ở
 đây.
o Có phải tất cả các phòng cần phải có sẵn để đặt phòng? Xem xét khoảng cách các
phòng đang sử dụng để đảm bảo khoảng cách cho phép giữa các khách hàng nghỉ
dưỡng.
o Theo SNHD, các khu vực cảm ứng cao nên được làm sạch và khử trùng.
◻ Các cơ sở bán lẻ nói chung:
o Kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2020, một số doanh nghiệp bán lẻ trước đây không mở cửa
trong thời gian ngừng hoạt động đã được phê duyệt cho các mô hình kinh doanh bán
hàng lề đường. Vui lòng tham khảo các hướng dẫn về phần Giao diện xã hội trước đây
của Nhóm xã hội để lập kế hoạch cho các đề xuất về việc chuyển đổi sang mô hình kinh
doanh này.
o Xem xét cách bạn sẽ xử lý các đơn đặt hàng qua điện thoại và trực tuyến, không nên
nhận đơn hàng trực tiếp và khách hàng chỉ có thể được phép ở trong một địa điểm

không vượt quá 50% công suất.
◻ Phòng phân phối cần sa:
o Trong thời gian ngừng hoạt động gần đây, một mô hình dựa trên phân phối cho các pha chế
đã được cho phép.
o Kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2020, các trạm xá đã được phê duyệt để thêm dịch vụ thu gom
lề đường. Vui lòng tham khảo phần Hướng dẫn khoảng cách xã hội trước đó để lên kế
hoạch cho một mô hình kinh doanh được điều chỉnh.
o Khách hàng quen chỉ có thể được phép ở trong một địa điểm thực tế miễn là công suất
phòng không vượt quá 50% công suất.
◻ Dịch vụ Chăm sóc Trẻ em:
o Thực hiện theo Hướng dẫn Cấp phép Chăm sóc Trẻ em và SNHD của Tiểu bang về
việc thích ứng với các mô hình kinh doanh. Thêm thông tin có sẵn ở
 đây.
o Thực hiện theo hướng dẫn Cấp phép Chăm sóc Trẻ em và SNHD của tiểu bang
o Chỉ định khu vực để đón hoặc đưa trẻ em ra ngoài cơ sở.
o Tạo không gian truy cập hạn chế bên trong cơ sở để truy cập của phụ huynh. Hạn chế du
khách không quan trọng.
o Tiến hành kiểm tra sức khỏe cho nhân viên, trẻ em được chăm sóc và đảm bảo cha mẹ
/ người giám hộ hiểu các hướng dẫn sàng lọc và giữ trẻ ở nhà nếu họ hoặc cha mẹ /
người giám hộ bị ốm.
◻ Dịch vụ dưới nước:
o Đảm bảo rằng tất cả các hóa chất làm sạch và bảo trì hồ bơi đã được thiết lập lại và đáp
ứng các yêu cầu do SNHD đặt ra. Thêm thông tin có sẵn ởđây.
o Đảm bảo tất cả khách hàng quen và nhân viên duy trì sự xa cách xã hội. Xem xét
khoảng cách giữa tủ khóa và vòi hoa sen.
o Kiểm tra xem tất cả nhân viên có các chứng nhận cập nhật và thẻ nhà điều hành có thể
áp dụng vì một số có thể đã hết hạn trong thời gian tắt máy tạm thời.
◻ Dịch vụ thẩm mỹ:
o Thực hiện theo các hướng dẫn được thiết lập từ Hội đồng thẩm mỹ Nevada để
tăng cường vệ sinh, có sẵn ởđây.
o Công việc chỉ nên theo lịch hẹn và hệ thống hẹn kỹ thuật số nên được sử dụng khi đặt
phòng khách hàng.
o Cân nhắc tạm thời sửa đổi các dịch vụ chọn lọc khi có thể, bao gồm hạn chế sử dụng
máy xông hơi mặt, máy sấy thổi và máy sấy mui xe để giảm mầm bệnh tiềm ẩn bị thổi
qua không khí.
◻ Dịch vụ cắt tóc:
o Thực hiện theo các hướng dẫn đã được thiết lập từ Ủy ban Sức khỏe và Vệ sinh của
Thợ cắt tóc bang Nevada, có sẵn ở
 đây.
o Sắp xếp lịch trình của nhân viên để giảm thiểu rủi ro quá tải.
o Yêu cầu lên lịch hẹn và / hoặc yêu cầu đi bộ chờ bên ngoài.
o Yêu cầu một miếng vải ghế mới giặt hoặc dùng một lần (áo choàng) được sử dụng cho mỗi
khách hàng.
◻ Cơ sở / Công nghiệp Nghệ thuật cơ thể (Không mở trong Giai đoạn 1 kể từ ngày 05/09/2020):
o SNHD đã biên soạn một danh sách kiểm tra để xem xét mở lại, có sẵn ở
 đây.
o Xem xét lên lịch các cuộc hẹn và tham vấn để đảm bảo mọi người không tụ tập tại địa
điểm.
o Xem xét sàng lọc khách hàng với các câu hỏi hướng dẫn về bất kỳ triệu chứng.
o Xem xét lại các loại dịch vụ mà bạn có thể cung cấp cho khách hàng theo các điều khoản

của bất kỳ khuôn khổ mở lại nào từ Bang Nevada, văn phòng Thống đốc và Ủy ban Quận
ủy và SNHD.
▪ Xem xét một cách tiếp cận theo từng giai đoạn để cung cấp các dịch vụ cơ bản trong một
khoảng thời gian.
▪ Yêu cầu lên lịch hẹn và / hoặc yêu cầu đi bộ chờ bên ngoài.
▪ Yêu cầu một miếng vải ghế mới giặt hoặc dùng một lần (áo choàng) được sử dụng cho
mỗi khách hàng.
◻ Cơ sở Nghệ thuật cơ thể / Công nghiệp (Không mở trong Giai đoạn 1 kể từ ngày 05/09/2020):
o SNHD đã lên một danh sách kiểm tra để xem xét mở lại, có sẵn ở
 đây.
o Xem xét lên lịch các cuộc hẹn và tham vấn để đảm bảo mọi người không tụ tập tại địa
điểm.
o Xem xét sàng lọc khách hàng với các câu hỏi hướng dẫn về bất kỳ triệu chứng.
o Xem xét lại các loại dịch vụ mà bạn có thể cung cấp cho khách hàng theo các điều khoản
của bất kỳ khuôn khổ mở lại nào từ Bang Nevada, văn phòng Thống đốc và Ủy ban Quận
ủy và SNHD.
▪ Xem xét một cách tiếp cận theo từng giai đoạn để cung cấp các dịch vụ cơ bản trong một
khoảng thời gian.

SỐ LIÊN HỆ VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT
Nếu bạn có thắc mắc về thông tin được cung cấp ở đây, hãy liên hệ với bất kỳ số nào được liệt kê
dưới đây.
◻

◻ Đường dây hỗ trợ kỹ thuật cấp phép kinh doanh: 702-455-6561
o Cuộc gọi sẽ được trả lại trong vòng 48 giờ.
◻ Email hỗ trợ kỹ thuật cấp phép kinh doanh: BLReopeningAssistance@clarkcountynv.gov
◻ Đường dây thông tin chung cấp phép kinh doanh: 702-455-0174
o Trang web đáp ứng sức khỏe của bang Nevada: https://nvhealthresponse.nv.gov/
o Giao thức an toàn / thương mại lề đường:
https://nvhealthresponse.nv.gov/wp- nội dung / tải lên / 2020/04 /
Curbside-Commerce-Safety-Protocol-4-29-20-1.pdf
◻ Kế hoạch toàn diện của Hạt Clark: 702-455-4314 (tùy chọn 2 , tùy chọn 1)
o Email: zaming@clarkcountynv.gov
◻ Thông tin liên hệ cấp phép kinh doanh địa phương khác Thông tin liên hệ:
o Thành phố Las Vegas:
▪ Cấp phép thông tin chung về giấy phép kinh doanh: 702-229-6281
▪ Email thông tin chung cấp phép kinh doanh: License@lasvegasnevada.gov
▪ Cổng thông tin người dùng giấy phép kinh doanh (ứng dụng, thay đổi, trả phí):
•
https://dscportal.lasvegasnevada.gov
o Thành phố Henderson:
▪ Giấy phép kinh doanh Điện thoại trực tiếp: 702-267-1730, ext. 3
▪ email Giấy phép kinh doanh: c ohbuslc@cityofhenderson.com
o Thành phố Bắc Las Vegas:
▪ Thông tin giấy phép kinh doanh: 702-633-1520
▪ Email giấy phép kinh doanh: b
 usinesslicense@cityofnorthlasvegas.com
▪ Cổng thông tin trực tuyến Giấy phép kinh doanh:
http://www.cityofnorthlasvegas.com/online_service/
o Thành phố Boulder City:
▪ Cấp phép thông tin chung về cấp phép kinh doanh: 702-293-9219
▪ Email cấp phép kinh doanh: C
 ấp giấy
o Thành phố Mesquite:
▪ phép@bcnv.orgGiấy phép kinh doanh Điện thoại: 702-346-2835
▪ Giấy phép kinh doanh Email: businesslicenses@mesquitoenv.gov
◻ Thống đốc Sisolak's Nevada Nevada: Lộ trình phục hồi Hồi giáo:
https://nvhealthresponse.nv.gov/wp-content/uploads/2020/04/NEVADA-UNITED-ROADMAP
- TO-RECOVERY.pdf
◻ Thống đốc Sis Nevada United: Lộ trình phục hồi Hướng dẫn vàgiai đoạn một
giao thức:
https://nvhealthresponse.nv.gov/wp-content/uploads/2020/05/Roadmap-to-Recovery- Giai đoạn
một ban đầu-Hướng

◻ Danh sách kiểm tra mở lại phòng xây dựng và phòng cháy của quận Clark:
dẫn.pdfhttps://www.clarkcountynv.gov/building/fire- phòng ngừa / Công nghiệp% 20Notices /
2020% 20Inustry% 20Notices / FP% 20 Mở lại% 20Notice% 20 042720.pdf
◻ Khu y tế Nam Nevada:
o Las Vegas: 702-759-1110, Smilelin: 702-759-1643, Mesquite: 702-759-1682,
Sau giờ: 702-759-1600
o SNHD COVID- 19 trang web Resource:
https://www.southernnevadahealthdistrict.org/coronavirus
o mở lại Danh sách kiểm tra:
http://media.southernnevadahealthdistrict.org/download/ferl/updates/20200323/20200323mở lại-Checklist.pdf
o Chiếu câu hỏi: http: // media.s
vietnamnevadahealthdistrict.org/doad/ferl/updates/20200323/20200401SNHD-COVID-19-Sàng lọc-Câu hỏi cho nhân
o viên.pdf Hướng dẫn mua và bán hàng lề đường:: http//media.s / download / ferl / update /
20200414 / 20200416Hướng dẫn cho việc mang đi và Curbside-Pick-Up.pdf
o Che mặt trong các cơ sở trong COVID-19 Ou:: http//
bẻ khóamedia.s vietnamnevadahealthdistrict.org/doad/ferl/updates/20200414/20200414COVID-19-Guidance-on-Cloth-Cover-Cover-cho-Food-Thiết
o lập.pdf Hướng dẫn thêm cho các cơ sở thực phẩm 1 Mở lại:: http// media.s
vietnamnevadahealthdistrict.org/doad/COVID-19/reopening/snhd- mở lại-hướng
dẫn và kiểm tra danh sách cho các cơ sở thực phẩm-giai đoạn-1.pdf
o Hướng dẫn vệ sinh khách sạn để xác nhận hoặc Các trường hợp nghi ngờ về
COVID-19::media.s
vietnamnevadahealthdistrict.org/doad/COVID-19/reopening/snhd- http//mở lại-dọn
dẹp và khử trùng-của-phòng-khách sạn.pdf
o Danh sách kiểm tra vệ sinh phòng nâng cao của khách sạn: http: // media.s
vietnamnevadahealthdistrict.org/doad/COVID-19/reopening/snhd- mở lại-tăng
cường-làm sạch-của-phòng.pdfmedia.s
vietnamnevadahealthdistrict.org/doad/COVID-19/
o Quản lý chất thải công nghiệp chung:: http//mở lại / snhd- mở lại-danh sách kiểm
tra-chung-công nghiệp-chất thải-quản lý.pdf
o Ngành chăm sóc trẻ em: h
 ttp: // media.s
vietnamnevadahealthdistrict.org/doad/COVID- 19 / mở lại / snhd-mở lại-vận
hành-danh sách kiểm tra-chăm sóc trẻ em-cơ sở.pdf
o Ngành thủy sản: http: // media.s vietnamnevadahealthdistrict.org/doad/COVID19 / mở lại / snhd-reopening-guide-thủy-venues.pdf
o Ngành công nghiệp nghệ thuật cơ thể (Không mở trong giai đoạn 1 kể từ ngày
05/09/2020): http: / /media.s
vietnamnevadahealthdistrict.org/doad/COVID-19/reopening/snhd- mở lại hướng
dẫn-cho-cơ thể-nghệ thuật-cơ sở.pdf
◻ Hội đồng thẩm mỹ Nevada:
o https://sites.google.com/nvcosmo.com/nevada -board-of-cosmetology / home
o https://drive.google.com/file/d/1nnK9pPFr3nWWGtqyGxq7HdEfVHvyUBah/view
◻ Ủy ban Sức khỏe và Vệ sinh của Thợ cắt tóc bang Nevada:

o http://barber.nv.gov/uploadedFiles/ Board / Barber-COVID19-back-to- work-plan.pdf
◻ Clark County COVID-19 Trang web tài nguyên:
http://www.clarkcountynv.gov/covid19/Pages/default.aspx

◻

◻

◻

◻

o Tài nguyên doanh nghiệp:
http: //www.clarkcountynv .gov / covid19 / Pages / Kinh doanh trong thời gian coronavirus.aspx
Clark County Giấy phép kinh doanh thay đổi giấy phép
o kinh doanh http://www.clarkcountynv.gov/business-license/general- business / Documents /
Application% 20Pquet% 20 %% 2 0 Thay đổi% 20of% 20Business% 20Lice nse% 20rev%
2001,14.2020.pdf
Trang web hướng dẫn và khuyến nghị doanh nghiệp nhỏ của CDC:
o https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-small-business.html
o https : //www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
o https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disininfing-building-facility.html
o https : //www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
o https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting- ốm / xã hội xa.html
Hướng dẫn đào tạo về vệ sinh và vệ sinh Trang web:
o https://tools.niehs.nih.gov/wetp/covid19worker/
o Tờ thông tin: https://tools.niehs.nih.gov/wetp/public/hasl_get_blob.cfm?ID=11881
Hướng dẫn của OSHA về việc chuẩn bị nơi làm việc cho COVID-19:
o https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf

◻ Nevada Gaming Ban kiểm soát:
o Thủ tục mở lại:
https://gaming.nv.gov/modules/showdocument.aspx?documentid=16703
o Chính sách an toàn và sức khỏe để nối lại hoạt động chơi game cho người được
cấp phép không bị hạn chế:
https://gaming.nv.gov/modules/showdocument.aspx?documentid=16731
◻ Các doanh nghiệp đã tiếp tục hoạt động trong thời gian ngừng hoạt động cũng phải
xem xét thông tin được cung cấp bởi hướng dẫn này, SNHD, CDC, Bang Nevada và
bất kỳ tuyên bố, chỉ thị hoặc hướng dẫn nào do Thống đốc ban hành.
◻ Hướng dẫn này sẽ được xem xét kết hợp với luật pháp, pháp lệnh và quy định hiện hành cho
hoạt động kinh doanh.
◻ Theo hướng dẫn của Bang Nevada, văn phòng Thống đốc và Ủy ban Quận ủy, các phòng ban
của Hạt Clark đã ba
◻
◻ n hành miễn trừ và thực hiện khoan hồng hành chính trong việc áp dụng và thực thi pháp lệnh,
quy tắc và quy định của Quận để tạo điều kiện cho các hoạt động hàng ngày trong COVID- 19
cấp cứu. Những điều chỉnh này chỉ áp dụng cho các vấn đề liên quan đến COVID-19 và không
bãi bỏ hoặc phủ nhận bất kỳ luật, pháp lệnh hoặc quy định hiện hành nào liên quan đến thực
tiễn kinh doanh hợp pháp và an toàn công cộng.
◻ Hướng dẫn này có thể được cập nhật bất cứ lúc nào theo bất kỳ định hướng nào trong tương
lai từ Bang Nevada, văn phòng Thống đốc hoặc Ủy ban Quận ủy. Hạt Clark sẽ ưu tiên thông
báo cho cộng đồng doanh nghiệp về bất kỳ thay đổi nào

