
 

VISITOR & VENDOR PROTOCOL 
CÓ hoặc KHÔNG, kể từ ngày cuối cùng đi học / làm việc / đến thăm bạn có bất 

kỳ triệu chứng nào sau đây không? 

 

CO KHÔNG 

Sốt từ 100,4 ° F trở lên? 

 

  

Có dùng thuốc hạ sốt trong vòng 3 ngày gần đây không? 

 

  

Một cơn ho mới mà không phải do tình trạng sức khỏe khác? 

 

  

Khó thở mới hoặc khó thở mà không phải do tình trạng sức khỏe khác? 

 

  

Ớn lanh mới mà không phải do tình trạng sức khỏe khác? 

 

  

Một cơn đau họng mới mà không phải do tình trạng sức khỏe khác? 

 

  

Đau cơ mới không phải do tình trạng sức khỏe khác hoặc có thể do một hoạt 

động cụ thể (chẳng hạn như tập thể dục) gây ra? 

 

  

 Mất vị giác hoặc khứu giác mới? 

 

  

 Bạn có xét nghiệm dương tính với vi rút gây bệnh COVID-19 trong vòng 10 

ngày qua không? 

 

  

 Trong 14 ngày qua, bạn có tiếp xúc gần (trong vòng khoảng 6 feet trong 15 

phút trở lên) với người bị nghi ngờ hoặc xác nhận COVID-19 không? 

 

  

 
 • Nếu khách hoặc nhà cung cấp bị nghi ngờ bị bệnh và / hoặc gần đây đã trải qua các triệu chứng 

COVID-19, họ không được phép vào tòa nhà và phải lên lịch lại. Du khách hoặc người bán hàng vượt 

qua cuộc kiểm tra sức khỏe nên được hướng dẫn để vào tòa nhà qua cửa trước hoặc lối vào được 

chỉ định thích hợp và được chào đón bởi một nhân viên, người sẽ đeo khẩu trang, để hộ tống đến 

cuộc hẹn. 

• Mọi người phải đeo khăn che mặt, vào tòa nhà một mình và tuân theo các hướng dẫn cách xa xã hội. 

Bất kỳ thành viên gia đình hoặc bạn bè nào đi cùng khách hoặc nhà cung cấp sẽ được yêu cầu ở lại 

bên ngoài. 

_____________________ _________________________ ____ / ____ / ____ 

Tên in Chữ ký Ngày 


