
Một bữa ăn có thể đem đến ý thức cộng đồng và niềm vui cho những người không có điều kiện nấu ăn, người đang đói ăn và

nâng cao nhận thức về việc thiếu thốn lương thực trong cộng đồng.

Vì có một số rủi ro khi tương tác với những người không phải là thành viên trong gia đình vào mùa lễ này, nên cần có các biện 

pháp phòng ngừa bổ sung để giảm thiểu những rủi ro đó và ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Hướng dẫn sau đây đưa ra các 

khuyến nghị về việc cung cấp thực phẩm từ thiện trong thời kỳ đại dịch và làm rõ các thủ tục và quy trình cần thiết để đảm bảo 

các bữa ăn ngày lễ được phân phối một cách an toàn.

Khuyến khích/gợi ý

Tốt nhất Tình nguyện hoặc hợp tác với một ngân hàng thực phẩm địa phương để hỗ trợ hoạt động. Để tìm 

một tổ chức gần quý vị, hãy truy cập www.sandiegofoodbank.org orwww.feedingsandiego.org.

Tốt hơn Bữa ăn nóng / lạnh đóng gói sẵn được phát tại một nơi cho lái xe qua hoặc đi bộ tới trong khung giờ quy 

định. Các tổ chức phải đáp ứng tất cả các yêu cầu hiện tại của Lệnh Y tế Công, bao gồm, nhưng không giới 

hạn, kiểm tra sức khỏe nhân viên / tình nguyện viên (kiểm tra nhiệt độ, kiểm tra triệu chứng và xác minh các 

cá nhân gần đây không tiếp xúc với một trường hợp đã biết trong vòng 14 ngày qua), giữ khoảng cách giao 

tiếp, mang khăn che mặt phù hợp, bảng chỉ dẫn thông báo công cộng và khử trùng thường xuyên tất cả các 

điểm tiếp xúc chung.

Khá tốt
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Ăn uống ngoài trời với không gian rộng đủ cho các cá nhân không thuộc cùng một hộ gia đình giữ khoảng 
cách 6 feet.

Cấm

• Dịch vụ thực phẩm hoặc chuẩn bị từ một nhà để phân phát thức ăn từ thiện.

Hoạt động phân phát thức ăn từ thiện chỉ có thể được tiến hành bởi một tổ chức Được Phép hoặc Được Đăng Ký 

với Sở Y tế Môi trường (DEH) của Hạt San Diego, hoặc Được Miễn theo các quy định của Bộ luật Thực phẩm Bán lẻ

California. Để tìm hiểu xem hoạt động phân phát thức ăn từ thiện của quý vị có được Miễn hay cần Cấp phép hoặc

Đăng ký hay không, hãy truy cập trang web Hoạt động phân phát thức ăn từ thiện của DEH tại:

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/deh/fhd/food/charitablefeedings.html

Các tổ chức có giấy phép y tế hoặc Đăng ký Dịch vụ Có giới hạn Tổ chức phân phát thức ăn Từ thiện (LSCFO) từ DEH và muốn

cung cấp bữa ăn ngày lễ cho những người có nhu cầu ngoài phân phối thông thường của tổ chức, phải tuân theo các hướng

dẫn trong tài liệu này và phát triển một kế hoạch hoạt động an toàn cho cho việc phát thức ăn. Kế hoạch tổ chức an toàn và 

tài liệu hoàn chỉnh về Quy định Hoạt động Cơ sở Thực phẩm San Diego, đều phải được đăng tải và sẵn sàng để xem xét.

Hướng dẫn Phân phát Thức ăn từ thiện 

trong dịch COVID-19

http://www.sandiegofoodbank.org/
http://www.feedingsandiego.org/
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV/health-order.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/deh/fhd/food/charitablefeedings.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/deh/fhd/food/pdf/covid19sdrestaurantoperatingprotocol_en.pdf


Thông tin chung

• Cung cấp các lối vào và lối ra riêng biệt để ngăn chặn sự tụ tập của những vị khách đến hoặc đi từ sự kiện, đồng thời dán 

Thông báo Ăn uống An toàn San Diego và Quy định Điều hành Cơ sở Thực phẩm San Diego ở lối vào sự kiện của quý vị.

• Tiến hành kiểm tra sức khỏe cho tất cả nhân viên và tình nguyện viên để đảm bảo họ không có các triệu chứng COVID-19 

hoặc đã tiếp xúc với COVID-19 trong 14 ngày trước khi phân phát thức ăn.

• Đảm bảo có đủ nước rửa tay cho tất cả khách và nhân viên.

• Đảm bảo luôn mang khăn che mặt khi không ngồi ăn và nên chuẩn bị sẵn thêm khẩu trang che mặt cho những khách không

mang theo.

• Đánh dấu tất cả các khu vực mà khách sẽ xếp hàng chờ để đảm bảo khoảng cách vật lý phù hợp.

• Có đủ số lượng nhà vệ sinh di động hoặc cố định được trang bị xà phòng rửa tay và khăn giấy và được khử trùng theo giờ.

• Sử dụng chất khử trùng được liệt kê trong EPA đã được phê duyệt có khả năng kiểm soát sự lây lan của COVID-19 và 

tuân theo Hướng dẫn Khử trùng Chung của DEH.

• Thiết lập sức chứa tối đa cho người đến nhận và/hoặc ăn uống để đảm bảo có thể duy trì khoảng cách vật lý phù hợp. Cử 

nhân viên điều tiết lượng khách ra vào khu vực tổ chức sự kiện sao cho đủ sức chứa tối đa.

• Đảm bảo có đủ nhân viên tại chỗ và sẵn sàng, và tất cả họ đã được đào tạo thích hợp về kế hoạch vận hành an toàn và các quy 

trình của cơ sở thực phẩm.

• Có một Người quản lý Kế hoạch Phòng ngừa được chỉ định, người sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng kế hoạch vận 

hành an toàn đang được thực hiện theo kế hoạch và hỗ trợ các tình nguyện viên và các nhân viên khác trong các tình 

huống khó khăn.

Chỉ đến Nhận

• Đảm bảo có đủ thiết bị giữ nóng và lạnh để duy trì nhiệt độ bảo quản thích hợp của các suất ăn sẽ được cung cấp. Việc theo 

dõi thường xuyên nhiệt độ bảo quản phải được tiến hành và cần thực hiện hành động khắc phục đối với bất kỳ thực phẩm nào

không được giữ ở nhiệt độ thích hợp.

• Đảm bảo tất cả các khu vực nơi mọi người sẽ xếp hàng chờ được đánh dấu rõ ràng để đảm bảo khoảng cách vật lý phù hợp.

• Đối với các đợt phân phát chỉ cho lái xe qua, hãy thiết lập một kế hoạch để kiểm soát sự gia tăng lưu lượng truy cập xung

quanh cơ sở của quý vị và kiểm tra với Sở Phân vùng Quy hoạch (Zoning) địa phương về bất kỳ yêu cầu nào cần được đáp 

ứng để kiểm soát giao thông.

Ăn uống tại chỗ

• Thời gian ngồi cho các tùy chọn dùng bữa phải được sắp xếp theo thứ tự để ngăn chặn việc tụ tập đông người trong khi mọi 
người chờ được sắp xếp chỗ ngồi.

• Không thể cho khách tự phục vụ thực phẩm, bao gồm cả việc sử dụng bình đựng loại lớn xịt ra gia vị. Tất cả gia vị phải được

đóng gói riêng và được cung cấp kèm theo bữa ăn.

• Tất cả các bảng phải được thiết lập để đảm bảo duy trì khoảng cách vật lý 6 feet giữa chúng. Tất cả các bàn sẽ cần được 

khử trùng đúng cách giữa các lần sử dụng.

Đối với các câu hỏi liên quan đến thông tin này, thêm thông tin liên quan đến hoạt động phân phát thức ăn từ thiện hoặc đánh 

giá miễn phí về kế hoạch vận hành an toàn của hoạt động phân phát thức ăn, vui lòng liên hệ với Đường dây thông tin phân phát 

thức ăn từ thiện DEH theo số (858) 505-6803 hoặc qua email tại DEHFoodSafety@sdcounty.ca.gov.
Cập nhật 11-12-2020

Hướng dẫn Phân phát Thức ăn từ thiện vào

Ngày lễ trong COVID-19

https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/deh/fhd/food/pdf/covid19sdrestaurantreopeningposters_en.pdf
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/deh/fhd/food/pdf/covid19sdrestaurantoperatingprotocol_en.pdf
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/deh/fhd/food/pdf/publications_covid19en.pdf
mailto:DEHFoodSafety@sdcounty.ca.gov

