
 

 

 

COVID-19 

Hướng dẫn dành cho Dịch 

vụ Cho Thuê Ngắn hạn 
 

KHÔNG GIAN CHO THUÊ CHỦ SỞ HỮU/NHÀ QUẢN LÝ KHÁCH 

● Cung cấp nước rửa tay diệt khuẩn và/hoặc xà 

phòng và nước thuận tiện cho khách sử dụng 

khi họ đến và trong thời gian họ lưu trú.  

● Cung cấp  sản phẩm làm sạch và/hoặc  khử 

trùng cho khách sử dụng, kèm theo hướng dẫn. 

● Để phù hợp với các Hướng dẫn của CDC, hãy 

đợi 24 giờ trước khi đi vào trong nhà để làm 

sạch. Nếu 24 giờ là không khả thi, hãy đợi càng 

lâu càng tốt.  

● Loại bỏ các đồ vật mềm dùng chung khó làm 

sạch thường xuyên nếu khả thi (ví dụ: chăn 

mền, gối trang trí hoặc các vật mềm khác). 

 

Chủ sở hữu có trách nhiệm đảm bảo rằng nhà 

được làm sạch và vệ sinh đúng cách giữa các lượt 

khách. Hãy cân nhắc những điều sau đây: 

● Xây dựng một danh sách kiểm tra việc làm sạch 

kỹ cho từng nhà để giúp đảm bảo việc hoàn 

thành công việc và lưu trữ hồ sơ. 

● Nếu khách tự làm sạch nhà, hãy thực hiện việc 

khử trùng bổ sung sau đó. 

● Tuân thủ, hoặc nếu ký hợp đồng với dịch vụ vệ 

sinh, đảm bảo rằng họ tuân thủ, các hướng dẫn 

vệ sinh của CDC. 

● Giữ khoảng cách ít nhất 6 feet, và đeo đồ che 

mặt trong mọi tương tác với khách, nhân viên, 

cộng đồng địa phương (nghĩa là các lần kiểm 

tra để vào/ra nhà). 

● Cân nhắc giảm thiểu các tương tác này bằng 

cách thực hiện các thủ tục đăng ký để vào nhà 

không cần tiếp xúc. 

● Tránh việc lên lịch trình liên tục (lên lịch ít nhất 

24 giờ giữa các lượt khách) để đảm bảo thời 

gian làm sạch và khử trùng đúng cách. 

● Cung cấp các chính sách hủy hẹn hào phóng và 

linh hoạt để nếu khách bắt đầu có các triệu 

chứng, họ có thể hủy hẹn. 

● Đảm bảo khách không có mặt tại thời điểm bảo 

trì hoặc làm sạch. 

● Định kỳ kiểm tra dữ liệu và hướng dẫn tại các 

quận và các cộng đồng nơi quý vị sở hữu nhà. 

Tuân theo mọi hướng dẫn của địa phương hạn 

chế hoặc cấm việc đi lại đối với các khách ở 

bên ngoài tiểu bang hoặc ngoài cộng đồng, và 

điều chỉnh kịp thời việc đặt chỗ trước cho phù 

hợp. 

● Thông báo rõ ràng cho khách về các bước làm 

sạch và khử trùng của quý vị. 

● Khách được khuyến khích cởi giày khi đi vào 

nhà. 

● Khách cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng 

và nước và/hoặc sử dụng nước rửa tay diệt 
khuẩn. 

● Khách cần đeo khẩu trang vải khi ở nơi công 

cộng trên toàn Colorado. Điều này có thể là bắt 

buộc trong một số cộng đồng. 

● Khách cần giữ khoảng cách thân thể ít nhất 6 

feet với những người không thuộc nhóm/hộ gia 

đình của họ khi ở Colorado. 

● Khách phải hủy bỏ việc lưu trú nếu bị bệnh 

hoặc tiếp xúc gần với người bị bệnh có các 

triệu chứng của COVID-19 trong vòng 14 ngày 

trước khi họ lưu trú. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cleaning-disinfection.html
https://covid19.colorado.gov/mask-guidance


 

● Đeo/cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) phù 

hợp cho những người đang làm sạch. 

● Phòng ngừa lây nhiễm chéo bằng cách sử dụng 

thiết bị cụ thể trong các khu vực cụ thể (phòng 

ngủ, phòng tắm, nhà bếp). 

● Thông gió cho nhà trong và sau khi làm sạch. 

● Tất cả đồ vải lanh, chăn mền, khăn vải, và các 

vật dụng dùng chung khác phải được giặt sạch 

giữa các lượt khách. 

● Thông báo cho khách rằng tiêu chuẩn ở 

Colorado là đeo khẩu trang vải ở nơi công cộng 

-- cân nhắc việc cung cấp khẩu trang sạch cho 

khách. 

● Thu thập thông tin liên hệ của tất cả các khách 

và chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ cho các nỗ lực y tế 

công cộng địa phương để tìm kiếm những 

người tiếp xúc nếu xảy ra phơi nhiễm. 

 

 


