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Bài viết này được thực hiện bởi Blanche Carney, Ủy viên, Sở Quản lý Nhà tù Philadelphia 

Sức khỏe thể chất và tinh thần của nhân viên, đồng nghiệp và tù nhân là ưu tiên hàng đầu của 

chúng tôi. Chúng tôi liên tục theo dõi chặt chẽ thông tin cập nhật liên quan đến COVID-19 từ 

CDC (Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh) và PDPH (Sở Y tế Công cộng Philadelphia). 

Với nỗ lực chủ động trong việc bảo vệ phúc lợi của tất cả mọi người tại Sở Quản lý Nhà tù 

Philadelphia, chúng tôi sẽ thường xuyên thực hiện các biện pháp sàng lọc triệu chứng để phát 

hiện người mắc COVID-19 tại điểm ra vào của mỗi cơ sở. 

• Mỗi nhân viên/nhà cung cấp dịch vụ/luật sư/v.v. (gọi chung là “Nhân viên”) sẽ được sàng 

lọc mỗi khi người đó bước vào một cơ sở trực thuộc Sở Quản lý Nhà tù Philadelphia. 

• Công tác sàng lọc nhằm phát hiện những người có triệu chứng rõ ràng của COVID-19. 

• Cán bộ sàng lọc sẽ có mặt tại mỗi cơ sở 24/7. 

• Khi vào một cơ sở trực thuộc Sở Quản lý Nhà tù Philadelphia, nhân viên sẽ được yêu cầu 

thông báo cho những cán bộ y tế này nếu họ bị sốt, ho khan hoặc khó thở. 

• Cán bộ y tế cũng sẽ đo thân nhiệt của mỗi nhân viên bằng nhiệt kế hồng ngoại cầm tay 

nhỏ gọn, đo nhiệt tại vùng động mạch thái dương. Thiết bị này trên thị trường gọi là 

“nhiệt kế đo trán”. Không cần tiếp xúc trực tiếp để kiểm tra thân nhiệt. 

• Thiết bị bảo hộ cá nhân đang được cấp cho nhân viên. 

Nhân viên có triệu chứng hoặc bị sốt sẽ được hướng dẫn tự cách ly tại nhà trong mười bốn ngày 

và yêu cầu liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính của họ. 

Khách thăm chính thức (luật sư) sẽ không được phép tiếp cận và Sở Quản lý Nhà tù Philadelphia 

sẽ thông báo cho Trưởng Ban Phòng chống Dịch bệnh để thực hiện các biện pháp thích hợp. 

https://www.phila.gov/departments/philadelphia-department-of-prisons/


Sở Quản lý Nhà tù Philadelphia đã ban hành quy định và sẽ tiếp tục làm việc với Sở Y tế Công 

cộng Philadelphia về tất cả các vấn đề liên quan đến COVID-19. Do đó, chúng tôi đảm bảo luôn 

tuân thủ quy định về đánh giá các triệu chứng của những người nghi nhiễm và kiểm tra thân 

nhiệt của tất cả nhân viên. Theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, 

việc truy tìm dấu vết những người nghi nhiễm sẽ được thực hiện để đánh giá bất kỳ nhân viên 

hoặc tù nhân nào đứng ở khoảng cách trong vòng 2m đối với nhân viên có kết quả xét nghiệm 

dương tính với COVID-19. Nhân viên bị nhiễm virut sẽ bị cách ly cho đến khi chấm dứt các triệu 

chứng và bất kỳ người nào khác bị phơi nhiễm theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và 

Phòng ngừa Dịch bệnh sẽ phải tự cách ly trong 14 ngày sau lần phơi nhiễm cuối cùng. 

Vì lý do về quyền riêng tư theo quy định của HIPPA, Sở Y tế Công cộng sẽ không công bố thông 

tin về bất kỳ cá nhân nào ở Philadelphia đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, bất 

kể tình trạng hay địa điểm của họ. Điều này cũng áp dụng cho bất kỳ ai đang là đối tượng kiểm 

tra để xác định nhiễm vi rút COVID-19 hay không. 

Đối với các trường hợp đã được xác nhận tại Sở Quản lý Nhà tù Philadelphia, chúng tôi sẽ giải 

quyết hợp lý tất cả những người có khả năng bị phơi nhiễm, như chúng tôi đã làm trong bất kỳ 

tình huống nào khác. Vui lòng xem các câu hỏi thường gặp kèm theo để biết thông tin chi tiết về 

các quy trình mà chúng tôi đã thực hiện trong tình hình khủng hoảng y tế hiện nay. 

➔ Tìm hiểu thêm về cách thức Sở Quản lý Nhà tù Philadelphia ứng 
phó với COVID-19 

 

https://www.phila.gov/documents/covid-19-frequently-asked-questions-philadelphia-department-of-prisons/
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