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Văn phòng Tổng chưởng lý và Văn phòng Thống đốc đã được hướng dẫn chung về hiệu lực
của các mệnh lệnh hành pháp đối với các dịch vụ tôn giáo được tiến hành trong nhà thờ, hội
thánh và nơi thờ cúng. Dưới đây được điều chỉnh từ hướng dẫn chung mới nhất. Các giao
thức y tế tiêu chuẩn tối thiểu tương tự sẽ được áp dụng cho các dịch vụ tang lễ, chôn cất và
tưởng niệm.
Sau đây là các giao thức sức khỏe tối thiểu được đề xuất cho tất cả nhà thờ, hội thánh và nơi
thờ cúng ở trong Texas. Các nhà thờ, hội thánh và nơi thờ cúng có thể áp dụng các giao thức bổ
sung phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh cụ thể của họ để giúp bảo vệ sức khỏe và sự an toàn
của tất cả sự an toàn của tất cả người dân Texas. Các giao thức y tế tiêu chuẩn tối thiểu tương tự sẽ
được áp dụng cho các dịch vụ tang lễ, chôn cất và tưởng niệm.
Bây giờ chúng ta biết rằng siêu vi khuẩn gây ra COVID-19 có thể lây sang người khác bởi những
người nhiễm bệnh có ít hoặc không có triệu chứng. Ngay cả khi một người nhiễm bệnh chỉ bị
bệnh nhẹ, những người mà họ lây lan có thể bị bệnh nặng hoặc thậm chí tử vong, đặc biệt là
nếu người đó từ 65 tuổi trở lên với tình trạng sức khỏe từ trước khiến họ có nguy cơ cao hơn.
Do tính chất tiềm ẩn của mối đe dọa này, mọi người nên tuân thủ nghiêm ngặt các thông lệ
được chỉ định trong các giao thức này, tất cả đều tạo điều kiện cho việc mở lại Texas an toàn và
được đo lường. Siêu vi khuẩn gây ra COVID-19 vẫn đang lưu hành trong cộng đồng của chúng
tôi. Chúng ta nên tiếp tục quan sát các thực hành bảo vệ tất cả mọi người, kể cả những người
dễ bị bệnh nhất.
Xin lưu ý, hướng dẫn y tế cộng đồng không thể lường trước mọi tình huống duy nhất. Các nhà
thờ, hội thánh và nơi thờ cúng nên được thông tin và thực hiện các hành động dựa trên ý thức
chung và phán đoán khôn ngoan sẽ bảo vệ sức khỏe và hỗ trợ hồi sinh kinh tế. Các nhà thờ, hội
thánh và nơi thờ cúng cũng nên chú ý đến luật lao động và khuyết tật của liên bang và tiểu
bang, tiêu chuẩn an toàn tại nơi làm việc và tiêu chuẩn tiếp cận để giải quyết nhu cầu của nhân
viên và khách.

Giao thức sức khỏe cho phục vụ khách:
 Khuyến khích dân số có nguy cơ2 xem hoặc tham gia từ xa.
 Chỉ định một khu vực bên trong cơ sở dành riêng cho những người có nguy cơ hoặc chỉ cung
cấp dịch vụ cho những người tham gia có nguy cơ.

2Khách hàng có nguy cơ là những người từ 65 tuổi trở lên, đặc biệt là những người mắc bệnh phổi mãn tính; hen

trung bình đến nặng; bệnh tim mãn tính; béo phì nặng; Bệnh tiểu đường; bệnh thận mãn tính chạy thận nhân tạo;
bệnh gan; hoặc hệ thống miễn dịch suy yếu
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 Đảm bảo khoảng cách thích hợp giữa những người tham dự:
 Giữ ít nhất hai ghế trống (hoặc cách nhau sáu feet) giữa các bên trong bất kỳ hàng
nào, ngoại trừ như sau:
- Hai hoặc nhiều thành viên hơn trong cùng một gia đình có thể ngồi liền kề
nhau, với và cách xa hai chỗ ngồi (hoặc cách nhau sáu feet 1,83m) ở hai
bên.
- Hai cá nhân không phải là thành viên của cùng một gia đình nhưng đang
tham dự cùng nhau có thể ngồi liền kề nhau, với hai chỗ ngồi (hoặc cách
nhau sáu feet) trống hai bên.
 Bỏ qua một hàng ghế giữa những người tham dự

Giao thức sức khỏe cho nhân viên và người giúp tình nguyện:
 Tập luyện tất cả nhân viên và người giúp tình nguyện về vệ sinh và khử trùng thích hợp, vệ
sinh tay và nghi thức hô hấp.
 Kiểm tra nhân viên và người giúp tình nguyện trước khi đi vào nhà thờ, hội thánh và nơi thờ
cúng:
 Nếu nhân viên và người giúp tình nguyện có bất kỳ triệu chứng sau đây hoặc những triệu
chứng này bị nặng hơn của COVID-19, cho nhân viên về nhà:
 Ho

 Đau họng

 Khó thở

 Mất vị giác

 Ớn lạnh

 Tiêu chảy

 Run rẩy với ớn lạnh

 Cảm thấy sốt hoặc nhiệt độ đo lớn hơn hoặc
bằng 100 độ F (37.7 độ C)

 Đau cơ
 Đau đầu

 Gần người đã bị xét nghiệm xác nhận là có
COVID-19

 Đừng cho nhân viên và người giúp tình nguyện có triệu chứng của COVID-19 trở lại đi làm
cho đến khi:
- Trong trường hợp một nhân viên và người giúp tình nguyện được xét nghiệm
dương tính với COVID-19, cá nhân đó có thể trở lại làm việc khi đáp ứng cả ba tiêu
chí sau: ít nhất 3 ngày (72 tiếng) kể từ khi phục hồi (giải quyết sốt mà không sử
dụng thuốc hạ sốt); và cá nhân có sự cải thiện các triệu chứng hô hấp (ví dụ, ho,
khó thở); và ít nhất 7 ngày đã trôi qua kể từ khi các triệu chứng xuất hiện lần đầu
tiên; hoặc là
- Trong trường hợp một nhân viên và người giúp tình nguyện có các triệu chứng có
thể là COVID-19 và không bị được xác định bởi một chuyên gia y tế hoặc được xét
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nghiệm cho COVID-19, cá nhân được giả định là có COVID-19 và cá nhân không
được quay lại nơi làm việc cho đến khi cá nhân có hoàn thành các tiêu chí ba bước
tương tự được liệt kê ở trên; hoặc là
- Nếu nhân viên và người giúp tình nguyện có các triệu chứng có thể là COVID-19 và
muốn quay lại làm việc trước đó hoàn thành giai đoạn tự cách ly ở trên, cá nhân
phải có được một y tế chuyên nghiệp ghi chú xóa cá nhân để trở lại dựa trên một
chẩn đoán thay thế.
 Đừng cho phép một nhân viên và người giúp tình nguyện có gần gũi với một người được
phòng xét nghiệm dương tính cho COVID-19 trở lại làm việc cho đến khi kết thúc thời gian
tự cách ly 14 ngày kể từ ngày cuối cùng tiếp xúc (với một ngoại lệ được cấp cho nhân viên y
tế và nhân viên làm việc ở những cơ sở hạ tầng quan trọng).
 Yêu cầu nhân viên và người giúp tình nguyện rửa tay hoặc khử trùng tay trước khi vào nhà
thờ, hội thánh và nơi thờ cúng.
 Yêu cầu nhân viên và người giúp tình nguyện khoảng cách ít nhất 6 feet (1,83m) với các cá
nhân khác. Nếu không khoảng cách được, thì các biện pháp khác là mang khẩu trang để che
miệng và mũi, vệ sinh tay, ho trong rủi ro của mình, và giữ sạch sẽ nên được thực hành
nghiêm ngặt.
 Phù hợp với các hành động được thực hiện bởi nhiều nhà thờ, hội thánh và nơi thờ cúng
trên toàn tiểu bang, hãy cân nhắc nhân viên và người giúp tình nguyện đắp khăn che mặt
(qua mũi và miệng). Nếu có, nhân viên và người đấu thầu nên đeo khẩu trang.

Giao thức sức khỏe cho cơ sở:
 Thường xuyên làm sạch và khử trùng bất kỳ bề mặt thường xuyên sờ vào, như tay nắm cửa,
bàn, ghế, và phòng vệ sinh.
 Khử trùng ghế sau khi mỗi buổi lễ xong hoặc trước khi mỗi buổi lễ bắt đầu khi giữa buổi lễ
xong và buổi lễ mới.
 Khử trùng bất kỳ đồ đạc nào người tham dự sờ vào.
 Làm cho hand sanitizer (chất khử trùng tay), khăn khử trùng, xà phòng và nước, hoặc chất
khử trùng tương tự có sẵn để nhân viên, người đấu thầu, và khách hàng sử dụng.
 Đặt các thông báo ở chỗ dễ nhìn thấy tại nhà hàng để nhắc nhở mọi người về các thực hành
vệ sinh tốt nhất.
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 Nếu một nhà thờ hoặc nơi thờ cúng cung cấp bữa ăn cho nhân viên, người tình nguyện hoặc
người tham dự, họ được khuyến nghị nên có các bữa ăn được đóng gói riêng cho mỗi nhân
viên, người tình nguyện, hoặc người tham dự.
 Duy trì các thực hành vệ sinh nghiêm ngặt như khử trùng, rửa tay và giữ sạch sẽ khi chuẩn
bị hoặc phục vụ bất cứ thứ gì ăn được.

