Danh Sách Kiểm Tra về Phòng Khám
Tiêm Chủng Bên Ngoài của Thành
Phố và Quận Denver

Danh sách kiểm tra này nhằm giải quyết các Yêu Cầu về Cấp Phép của Thành Phố và Quận Denver
đối với các yếu tố hậu cần có thể được đưa vào một địa điểm tiêm chủng lưu động. Tài liệu này sẽ
được sử dụng như phần bổ sung cho Cẩm Nang Hoạt Động của Phòng Khám Tiêm Chủng Bên Ngoài
do Tiểu Bang Colorado cung cấp.
Các cách thực hành nhằm giảm thiểu nguy cơ nhiễm COVID-19 phải luôn được duy trì, từ lúc bắt đầu
thiết lập cho đến khi dỡ bỏ. Có thể xem trực tuyến bản hướng dẫn về COVID-19 của tiểu bang theo
khu vực/địa điểm tại đây. Quý vị cũng có thể tham khảo thêm Bảng Gợi Ý do Văn Phòng Sự Kiện Đặc
Biệt của Thành Phố và Quận Denver xây dựng cho cả những sự kiện trực tiếp ngoài trời và sự kiện lái
xe đến.
Thành Phố Denver yêu cầu mỗi địa điểm tiêm chủng phải có sẵn một quy trình phân phối số lượng
vắc-xin thừa một cách có tổ chức. Mỗi đơn vị tổ chức địa điểm tiêm chủng phải phối hợp với đối tác
chăm sóc sức khỏe của địa điểm đó để xác định kế hoạch tốt nhất cho việc tiêm các vắc-xin này. Nên
lập một danh sách chờ những người muốn được tiêm chủng và có thể đến địa điểm tiêm sau khi báo
trước một thời gian ngắn.
Vui lòng liên hệ với Meghan Sullivan hoặc Nate Hayden tại Văn Phòng Sự Kiện Đặc Biệt theo địa
chỉ EOC_Event_Liaison@denvergov.org hoặc số điện thoại 720-913-1501 để thảo luận về các
bước tiếp theo liên quan đến quy trình cấp phép hoặc để được hỗ trợ thêm về nguyên tắc giảm
thiểu nguy cơ nhiễm COVID-19.
Phòng khám lưu động
của quý vị có cần phải
sử dụng máy phát điện
không?

Nếu có…

Để dùng máy phát điện, cần có giấy phép của Sở Cứu Hỏa
Denver. Vui lòng liên hệ Joe Florez tại Sở Cứu Hỏa Denver
theo địa chỉ joe.florez@denvergov.org hoặc số 720-9133464.
Có thể điền trực tuyến đơn đăng ký Giấy Phép Chữa Cháy
tại đây.
Nếu máy phát điện của quý vị có công suất 5kw trở lên, quý
vị cũng sẽ cần giấy phép từ Dịch Vụ Phát Triển Denver. Vui
lòng liên hệ Carol Pafford theo địa chỉ
carol.pafford@denvergov.org hoặc số điện thoại 720-8652827.
*Lưu ý* Nếu quý vị sẽ thuê máy phát điện từ một công ty, họ
có thể đã xin các giấy phép cần thiết. Hãy hỏi họ trước khi
liên hệ với các cơ quan thành phố.
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Phòng khám của quý vị
có đòi hỏi sử dụng máy
sưởi ngoài trời hoặc
dùng khí prôpan không?

Nếu có…

Có thể cần phải có giấy phép chữa cháy. Vui lòng liên hệ
với Joe Florez tại Sở Cứu Hỏa Denver.
Joe.florez@denvergov.org hoặc 720-913-3464

Phòng khám của quý vị
có cần phải sử dụng
các lều trên 200 foot
vuông hoặc mái che
(lều không có các mặt
bên) trên 400 foot
vuông không?

Nếu có…

Quý vị có dự kiến lượng
xe lưu thông ra vào địa
điểm tiêm chủng sẽ
tăng mạnh, có thể gây
tắc nghẽn giao thông
trên các đường phố
xung quanh không?

Nếu có…

Xin vui lòng liên hệ EOC_Event_Liaison@denvergov.org
hoặc số 720-913-1501. Rất có thể sẽ cần phải phối hợp với
Sở Cảnh Sát và/hoặc Sở Giao Thông Vận Tải và Cơ Sở Hạ
Tầng Denver để kiểm soát giao thông và chuẩn bị cho khả
năng đóng chặn làn đường.

Quý vị có cần đặt trước
chỗ đỗ xe trên đường
phố xung quanh điểm
tiêm chủng vì lý do nào
không?

Nếu có…

Nếu đỗ xe trên đường phố không thu phí, vui lòng liên hệ
với Kelly Colvin để thảo luận về việc cấp phép làn đường đỗ
xe. Kelly.colvin@denvergov.org hoặc 720-865-3137

Có thể điền trực tuyến đơn đăng ký Giấy Phép Chữa Cháy
tại đây.
Có thể cần phải có giấy phép chữa cháy. Vui lòng liên hệ
với Joe Florez tại Sở Cứu Hỏa Denver.
Joe.florez@denvergov.org hoặc 720-913-3464
Có thể điền trực tuyến đơn đăng ký Giấy Phép Chữa Cháy
tại đây.

Nếu đỗ xe trên đường phố có thu phí, vui lòng liên hệ
Jacqui Barday theo số 303-446-3580 hoặc
jacqueline.barday@denvergov.org để thảo luận về việc bao
gói các trụ thu phí đỗ xe cần thiết.
Quý vị cũng có thể đặt chỗ trực tuyến đối với các trụ thu phí
tại đây.
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Địa điểm/chương trình
tiêm chủng của quý vị
có lối ra vào đầy đủ để
phục vụ người khuyết
tật và những cá nhân có
nhu cầu tiếp cận dịch vụ
và hỗ trợ chức năng
không?

Nếu
không/không
chắc...

Vui lòng tham khảo Danh Mục Kiểm Tra về Lập Kế Hoạch
Sự Kiện theo Đạo Luật Bảo Vệ Người Mỹ Khuyết Tật của
Ban Đặc Trách Quyền của Người Khuyết Tật Denver.

Quý vị có ý định thuê
các Nhân Viên Cảnh
Sát Denver ngoài giờ
trực để đảm bảo an
ninh tại địa điểm tiêm
chủng của mình không?

Nếu có…

Xin vui lòng liên hệ EOC_Event_Liaison@denvergov.org
hoặc số 720-913-1501.

Quý vị có ý định thuê
một công ty bảo vệ
chuyên nghiệp để cung
cấp dịch vụ bảo vệ tại
địa điểm tiêm chủng của
mình không?

Nếu có…

Nếu quý vị sẽ thuê bảo vệ tư nhân cho sự kiện của mình,
quý vị phải xác minh rằng công ty và các nhân viên bảo vệ
làm việc tại sự kiện này đã được Cấp Phép Bảo Vệ An
Ninh. Có thể xem thêm thông tin chi tiết tại đây.

Quý vị có cần hỗ trợ
dọn tuyết hay quét
đường phố không?

Nếu có…

Xin vui lòng liên hệ EOC_Event_Liaison@denvergov.org
hoặc số 720-913-1501.

Quý vị có cần hỗ trợ thu
gom rác thải hoặc rác
thải sinh học/y tế
không?

Nếu có…

Xin vui lòng liên hệ EOC_Event_Liaison@denvergov.org
hoặc số 720-913-1501.

Vui lòng liên hệ theo địa chỉ
DisabilityAccess@denvergov.org để được hỗ trợ về kỹ thuật
và các nguồn lực. Vui lòng ghi rõ tên và địa chỉ của địa điểm
đó cũng như các dịch vụ được cung cấp.
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Sự Kiện Phòng Khám Vắc-xin Tạm Thời – Mẫu Kế Hoạch Khẩn Cấp
Thông Tin Chung về Sự Kiện


Địa Điểm Sự Kiện:



Ngày/giờ thiết lập địa điểm:



Ngày/giờ bắt đầu sự kiện:



Ngày/giờ kết thúc sự kiện:



Ngày/giờ dỡ bỏ:



Số lượng nhân viên, tình nguyện viên mỗi ngày:



Số lượng bệnh nhân dự kiến mỗi ngày:



Khác:

Liên lạc


Người Quản Lý Địa Điểm:



Chăm Sóc Sức Khỏe:



Y Tế/EMS:



Cảnh sát (giao thông/an ninh):



An ninh tư nhân:



Nhà thầu/nhà cung cấp khác:

Truyền thông


Kênh radio:



Tài liệu đã dịch, tờ thông tin, truyền thông công cộng:
o



Đối với các bảng chỉ dẫn hoặc địa điểm lưu động tạm thời: bảng thông tin trực quan có
thể đủ

Thông báo và nhắn tin khẩn cấp soạn sẵn:

Nhân Sự và Tài Sản Tại Chỗ


EMS/xe cứu thương:
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Nếu EMS không có tại chỗ, cần biết rõ vị trí của bệnh viện hoặc dịch vụ chăm sóc khẩn
cấp gần nhất:



Vị trí đặt máy khử rung tim tự động bên ngoài (AED):



Tên và số lượng nhân viên được đào tạo về hô hấp nhân tạo (CPR), sơ cứu và/hoặc hồi sinh
cơ bản (BLS):

Kế hoạch










Số lượng vắc-xin còn lại
o

Cách thức phân phối số lượng vắc-xin còn lại?

o

Cách liên hệ với những người hội đủ điều kiện được tiêm các vắc-xin này?

Theo dõi thời tiết và thời tiết khắc nghiệt (xem trang 5 bên dưới để biết thêm thông tin):
o

Ai đang theo dõi thời tiết?

o

Có địa điểm thay thế để sử dụng trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt không?

o

Có nơi trú ẩn nào gần đó có thể sử dụng để đảm bảo an toàn không?

o

Ai sẽ thực hiện cuộc gọi nếu một sự kiện cần hủy, hoãn, điều chỉnh giờ, v.v.?

o

Thông tin đó được truyền đạt đến nhân viên và bệnh nhân như thế nào?

Các hoạt động biểu tình hoặc bất ổn dân sự trong phạm vi hoặc gần địa điểm diễn ra sự kiện:
o

Nhân viên cần gọi cho ai nếu họ thấy có dấu hiệu bất ổn?

o

Nhân viên cần tuân theo quy trình nào nếu có bất ổn?

o

Các thông tin quan trọng sẽ được truyền đạt như thế nào?

Nhu cầu y tế (phản ứng bất lợi với vắc-xin hoặc khác):
o

Những quy trình nào được áp dụng nếu có người gặp phản ứng bất lợi với vắc-xin?

o

Nhân viên cần gọi cho ai trước nếu họ chứng kiến một trường hợp cấp cứu y tế không
liên quan đến vắc-xin?

o

Các bước cần thực hiện nếu có người gặp trường hợp cấp cứu y tế không liên quan đến
vắc-xin?

Tai nạn giao thông (khu vực lái xe qua, bên lề đường, bãi đậu xe):
o

Cần tuân theo những quy trình nào nếu có sự cố giao thông nhỏ?

o

Cần gọi điện cho những ai?
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o

Có nên di chuyển các xe cộ?

o

Cần thu thập những thông tin nào?

Khu vực tập kết sơ tán hoặc khu vực tập kết tại chỗ:
o





Có kế hoạch sơ tán cho địa điểm này không?


Tối thiểu thì đâu là lối thoát hiểm?



Những người có vấn đề về di chuyển có thể tiếp cận lối thoát đó không?



Lối thoát hiểm có được dán nhãn rõ ràng không?



Có kế hoạch trú ẩn tại chỗ cho địa điểm này không?

Các nhu cầu an ninh:
o

Có những quan ngại khác về an ninh tại địa điểm này không?

o

Chúng đang được giải quyết như thế nào?

o

Đầu mối liên hệ về các vấn đề an ninh là ai?

Sơ Đồ Địa Điểm Phòng Khám
o

Vui lòng cung cấp bản đồ địa điểm chi tiết của phòng khám, bao gồm tất cả cơ sở hạ
tầng, lối vào/lối ra, làn đường giao thông, v.v.:
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Sự Kiện Phòng Khám Vắc-xin Tạm Thời –
Lập Kế Hoạch và Theo Dõi Thời Tiết
Thời tiết có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các trung tâm tiêm chủng và xét nghiệm COVID. Gió
mạnh có thể thổi bay các vật liệu và lều xung quanh, làm gián đoạn công việc và có nguy cơ gây
thương tích. Tuyết rơi dày có thể gây khó khăn cho việc tiếp cận và có thể làm sập lều. Vào mùa hè,
gió to và mưa có thể làm gián đoạn các hoạt động, và sét đánh có thể biến sự kiện tiêm chủng trở
thành sự kiện thương vong hàng loạt. Theo Cơ Quan Thời Tiết Quốc Gia (NWS), các nhà tổ chức bắt
buộc phải có kế hoạch theo dõi thời tiết và hành động khi tình hình thời tiết nguy hiểm gây đe dọa.
Chuẩn bị sẵn kế hoạch


Xác định trước loại thời tiết sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện và các vấn đề an toàn.



Chỉ định các khu vực trú ẩn



Thiết lập các ngưỡng thời tiết, ví dụ:
o

Giông bão trong vòng 8 dặm

o

Chỉ số nhiệt 95 độ

o

Sức gió trên 40 dặm/giờ



Chỉ định một người làm “người theo dõi thời tiết”, chịu trách nhiệm theo dõi thời tiết xung quanh
sự kiện



Theo dõi các dự báo và điều kiện thời tiết hiện tại



Lập kế hoạch các yếu tố:
o

Quý vị sẽ theo dõi thời tiết như thế nào?

o

Quý vị sẽ thông báo cho nhân viên và người tham gia như thế nào?

o

Quý vị sẽ thực hiện những hành động nào để tìm nơi trú ẩn, sơ tán, hủy sự kiện?

o

Thực hiện hành động đó sẽ mất bao lâu?

Theo Dõi Thời Tiết


Các ứng dụng di động NWS/FEMA:
o

Dự báo: https://mobile.weather.gov/

o

Màn hình radar: https://radar.weather.gov/

o

Ứng dụng FEMA để thông báo đề phòng và cảnh báo:
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o









Google Play cho Android



Apple Store cho iOS

Mạng xã hội


Twitter @NWSBoulder



Facebook NWSBoulder

NWS trên Internet: https://www.weather.gov/bou/
o

Weather Story - những điều chúng tôi cho rằng quý vị nên biết về thời tiết

o

Dự Báo Thời Tiết Nguy Hiểm trong 7 ngày tới

Radio Thời Tiết NOAA
o

Tính năng âm báo

o

SAME (Specific Area Message Encoding - Mã hóa tin nhắn khu vực cụ thể) để lên chương
trình cho quận của quý vị, loại bỏ các thông báo thừa

Các công ty thời tiết tư nhân
o

https://www.weather.gov/im/metdir#CO

Có thể xem thêm thông tin tại https://www.weather.gov/bou/eventready

