TONG LIEN DOAN LAO BONG CQNG HOA xA HO! CHU NGIIIA VIT NAM
Bc 1p - Ti do - Hnh phñc
VIETNAM
•

• Ha Ni, ngày I - tháng 8 näm 2020

S: 4 S' /TLD

V/v frin khai các bin pháp phông,
ch6ng djch Covid-19 và day m?nh hiên
máu tmnh nguyen trong tinh hmnh m&i cüa
clich bnh Covid-19

KInhgi:

- Các LDLD tinh, thnh ph tri1c thuc Trung rcing;
- Các Cong doàn ngành Trung uong;
- Cong cloan Tong Cong ty trirc thu9c Tong Lien doan.
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Tnthc tInh hinh djch bnh Covid-19 din biên phüc tap, có nguy ca lay
lan trong cong dông và trong cong nhân lao dng, ãnh hu&ng den san xuât, kinh
doanh cüa doanh nghip. Thrc hin cac Thông báo cUa Vn phông Climb phU v
K& 1un cüa Thu t'iràng Chfnh phü tai các cuc h9p Thung trirc Chinh phCi v
phông, ch&ig djch Covid-19; Cong vn s 83/CV-BCDQG ngày 31/7/2020 cüa
Ban Chi dao quc gia vn dng hMn máu tmnh nguyen v vic tMp tiic d.y mnh
boat dng hin máu tmnh nguyen trong tInh hInh mâi cüa djch bnh Covid-19,
Doãn Chü tjch Tng Lien doãn Lao dng Vit Nam yêu c.0 các c.p cong doãn
trin khai thc hin mt s nhim vi trong tm sau day:
1. Tip tiic trin khai thirc hin các ni dung Cong van s 792/ltD ngày
3 1/7/2020 v vic tang cithng phàng, chng djch Covid-19, trong do km :
- Tip tiic quán trit sâu s.c, thc hin nghiém quan dim "cháng djch
nhw chñng gitc ", không ki là, chü quan, hoang mang, dao dng, quy& tam ngàn
chn thành cong dçit djch nay, không d djch lay lan trên din rng; chng djch
quy& 1it nhtrng áp d1mg các bin pháp phü hqp dáp üng yêu c&u phOng, chng
djch dng thai h?n ch dn müc thp nht các tác dng tiêu c1rc dn boat dng
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san xuat, kmh doanh va dm song.
- Clii do cong doãn Ca si phi hçrp vài nguäi sü diing lao dng thirc hin
t& "Hzthng dJn phông, chng và dánh giá nguy cct lay nhilm d/ch COVJD-19
tçzi nol lam vic và 1g tüc xá cho ngw&i lao dç3ng" ban hành kern theo Quyt
djnh s 2194/QD-BCDQG ngày 27/5/2020 cña Ban Clii dao quc gia phông,
cMng djch COVID- 19.

2. Tuyên truyn, kêu gçñ tt câ doàn viên, ngurô'i lao dng cài dt 'rng ding
NCOVI vâ BLUEZONE d chü dng khai báo y t tr nguyen, theo dôi tInh
trng süc khôe cá nhãn và phát hin, cãnh báo s&m vic tip xüc gn v&i các
trtthng hçip dã nhim bnh (FO) ho.c các truing hqp có tip xüc vâi ngu&i
nhi&ii bnh (Fl, F2); thrc hin nghiêm vic deo kh.0 trang ti noi dông ngui,
noi lam vic, noi cong cong, trên các phuong tin giao thông, tang cuing hoat
dng trirc tuyn, hn ch tp trungdông nguii không c.n thit.
3. Tip tiic tuyên truyn, ph bi&i Thu cüa T6ng BI thu, Chü tjch nuâc
nhãn ngày "Toàn dan hin máu tInh nguyen — 7/4" dng thM dy mnh tuyên
truyn v nghia và tm quan tr9ng cüa vic hin máu ciru nguii trong thai
gian djch bnh Covid-19. Tip t1ic thrc hin Cong van s 76/TLf) ngày
07/02/2020 cüa Doàn Chü tich Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam; vn dng
ctoàn viên, ngithi lao dng tham gia hin máu tInh nguyen nhm gop phàn dap
i'rng dCi nhu c.0 máu cho cong tác cp cru và diu trj bnh nhân trong thi gian
din ra djch bnh Covid-19.
Doàn Chü tjch Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam yeu cu các cp cong
doàn chü dng, nghiêm tue thrc hin và kjp thi thông tin, phãn ánh v Tng
Lien doàn (qua Ban Quan h Lao dng: DT: 024.3942.5450, so may lé 141 hoc
s 0904489048) d ducrc h trçT, giãi quyêtJ.
,
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Ntri nhn:
- Nliir trén
-BanDânvânTW;
- Ban Tuyén giáo TW;
- Van phong TW Dãng;
(de b/c)
- Van phông Chlnh phü
-U'banTWMTTQVN;
- Tlnthng th,rc DCTTLE) (ct b/c);
- Ban Chi dao QG vn dng hin máu tlnh
nguyen, B Y t (dé biét);
- Liru: VT, Ban QHLD TLD.
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BAN ciii DO QUOC GIA CONG HOA xA 1101 CHIt NGHIA VIT NAM
PHONG CHONG COVLD-19
Dc 1p - Tii do - Htnh phiic
S: 2194/QD-BCDQG

Ha N5i, ngày 27 tháng 5 nám 2020

QUYET DJNH
Ye vic ban hành "Hwóng dn phông, chông và dánh giá nguy cr
lay nhiêm dich COVIIJ-19 ti noi lam vic và k ttIc xá cho ngffô'i lao dng"
TRTI(ING BAN CHI BO QUOCGJA PHONG, CHONG IMCH COVID-19
Can thLutPhông, chng bnh fruyn nhim ngày 21 tháng 11 nàm 2007;
Can thLutAn toàn v sinh lao dng ngày 25 tháng 6 nám 2015;
Can ci Nghj dinh so 101/2010iND-cP ngày 30 tháng 9 nàm 2010 cza
ChInh phi quy djnh chi tiê't thi hành mi5t Sd diu cza Luat Phc3ng, chdng bçnh
truyn nhilin v áp dyng bin pháp cách ly y t cithng chd cách ly y té' và chdng
djch a'4c thz trong thai gian có djch;
Can th Quylt d•inh sd 170/QD-TTg ngày 30/01/2020 cia Thi tzf&ng ChInh
phii v viêc thành 1p Ban Chi dqo Qudc gia phông, chdng dfch bçnh viêm tht&ng
ho há'p do ching mói cia vi rat Corona gay ra;
Can th Quydt dfnh sd 56/2010/QD-TTg ngày 16/9/2010 cáa Thi tzthng
ChInh phi ve vic quy djnh thd'm quyn thành 4p, td chic và hoqt d5ng cia Ban
C/n' a'go chdng djch các c4p;
Xét d ngh cüa Bó Y td,
QUYET INH:
Biu 1. Ban hành kern theo Quyt dnh nay Huâng dn phông, chng và
dánh giá nguy ca lay nhim djch COVID-19 tai noi lam vic và k' tüc xá cho
nguôi lao dng.
Diu 2. Huäng dn gôm 2 ph.n:
1.
Phn thfr nh.t. Hi.róng dn phOng, chng dch COVID- 19 tai nai lam

viec và k tue xá cho ngiiii lao dtng áp diing trên pham vi toàn quc.
2. Phn thi'r hai. Htthng dn dánh giá nguy ccr lay nhirn djch COVID-19

tai các co sâ san xut, kinh doanh áp ding trên phm vi toàn quc.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tr ngày k9 ban hành và thay th
Cong van s 1133TBYT-MT ngày 09/3/2020 cüa B Y t hithng dn phàng,
chng djch bnh COVID- 19 tai noi lam vic, k tüc xá cüa ngithi lao dng; Cong
van s 2002/BYT-MT ngày 10/4/2020 ci'ia B Y tê ye vic phãn luông khi:r khun
khi co nguôi lao d5ng di..rçc xác dah mc COVID-19 t?i noi lam vic và Cong
van s 490/BYT-MT ngày 06/02/2020 cüa B Y t v khuyn cáo phông, chng
bnh viêm di.thng ho hp cp do chüng mói cüa vi rit Corona (nCOV) t.i ncii lam
vic.
Diu 4. Các thành viên Ban chi dao Quc gia phàng, chng djch COVID19; Bô tnrông, Thi trixóng ca quan ngang B, Thu tnthng ca quan thuc Chmnh
phü, Chü tch Uy ban nhân dan tinh, thành ph chju trách nhim thi hành Quyt
dnh nay].
Noi nhân:
-NhirDiéu4;
- Thu tu&ng ChInh phñ (dé báo cáo);
- Phó TTg CP. Vu E)(rc Dam (de báo cáo);
- Các dông clil Thr tnr&ng Bô Y té;
- TLDLDVN, Phông TMCNVN;
- Các VP, V'ii, Cixc, Tong ci,ic, Thanh tra B;
- Các Viên VSDTTW, VSDTTN, Pasteur NT,
TPHCM, SKNNMT, YTCC TPHCM;
- S& Y tê, Trung tam KSBT,'YTDP các tinh, IT;
- Cong TTDT BO Y tê;
- Liru: VT, BCDQGPCDB, MT.
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() Ca quan phát hành: B Y tê
CONG HOA xA HQI Cffil NGHIA VIT NAM
BAN ciii DJO QUOC GL&
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc
PHONG CHONG DId! COVID-19
HIIONGDN
Phbng, chng và dánh giá nguy co' lay nhim djch COVJID-19
tii noi lam vic và k tilc xá cho ngirôi lao dng
/QE)-BCDQG ngây tháng ná,n 2020
(Ban hành kern theo Quyê't d'jnh s
cza Ban chi dgo quóc giaphc3n, chdng djch COVID-19)

PHAN TH15 NHAT
III1ONG DN PHON, CHONG D!CH COVID-19
TI N€1I LAM vic VAK.TUC xA do NGU'OI LAO DQNG
I. PH4M VI, DOI ThONG k DVNG
1. Pham vi
- Noi lana vic bao gm van phông, cong s&, khu djch vi (trung tam thtxong
mai, trung tm hôi nghi, siêu thi, chcy, nhà hang, khách sn, cong viên, khu du ljch,
ngân hang, b'tru din), co sO san xut, kirth doanh,... sau day gi là co S1 lao dng.
- K tile xá hoc nai luu tril tp trung cho ngithi lao dng sau dày gi là k
tile xá.
- Hiróng dLi nay không ap ding di vói co sà khãm bnh, chra bnh. Các co
sà khám bnh, chfta bnh thirc hin theo Quyt dnh s 468/QD-BYT ngây
19/02/2020 v vic ban hãnh huäng dn phông và kim soát lay nhim bnh viêm
di.r&ng ho h.p cp do vi nIt Coriona 2019 (COVID-19) tai co s& khám bnh, chüa
bênh.
2.Ditirçrng
2.1 Các nhóm di tuçrng
- Ngthi lao dng, nguôi s1r diing lao dng và ban quàn 1r k tilc xá.
- Nhà th.u, dcm vj cung c.p nguyen vt lieu, djch vi, su.t an,... cho co s& lao
dng và k tilc xá.
- B phn y t, nguô'i lam cong tác y t ti co s lao dng (sau dày gçi chung
1àcánbyth).
2.2 Di tirong lam ngh, cong viêc Co nguy co tiêp xilc và lay nhim cao
- Can b y t, cong an, quãn d,i và các can b tharn gia giám sat, cách ly, xét
nghiêm hoc ilng phó, phông, chng dch COVJD-19.
- Ngi.thi lao dng lam vic trong môi trirOng có nguy co tip xüc cao nai cOng
cong nhãn viên hang không; thuyn viên, nhân viOn du&ng sit; ngithi diu khin
phuong tin giao thông di.rông b phic vli mic dIch cong cong (ngithi diu khin
phuong tin giao thông cong cong và si:r diing img d1ing kt n&); ngu&i lao dng
lam vic tai các khu d4ch vi1, nhãn viên môi tnthng dO th, v.v...

- Cánbô, nhân viên các 1irc krçrng lam vic tai khu vtrc cra khu (Hài quan,
kiêm hóa, biên phông; an ninh hang không, k thuat mat dAt; cãng vti, hoa tiêu, dai
l hang hãi; kim dch y t biên giói, kim djch dng vat, kim djch thc vat; dan vj
y t tai cia lth.u).
3. Mt so khái nim
- Khoãng giân cách ti thiu và vic deo khu trang thirc hin theo quy djnh
cüa Chinh phü hoac Ban chi dao quc gia phàng, chng djch COVID- 19.
- Rfra tay du?c hiu là rCra tay vói nuc sach và xà phàng It nht trong thai
gian 30 giây hoac lm sach tay b.ng dung dch sat khun tay.
- Dung dch sat khun tay: Phãi chia It nh.t 60% cn hoac các boat chit diet
khu.ntheo quydnhciiaBtYt.
- Ca bnh là tnrang hçxp có xét nghim duo'ng tinh vO'i SARS-COVI-2. Ngithi
tip xüc vông 1 là ngthi tip xcic g.n vói ca bnh. Ngtrô'i tiêp xi'ic vông 2 là ngithi
tiêp xüc vó'i nguôi tiêp xcic gn vai ca bnh.
LI. TRACH NHIM CUA NG1Jfl LAO DQNG
1. Trithc khi den noi lam viêc
1.1. Hwó*g dan chung khi ô nhâ/kj tácxá
- Thirc hin d.y dü các bin pháp v sinh cá nhân theo khuyn cáo cüa B Y
t (rira tay thithng xuyên, gift v sinh khi ho, h.t hoi...), thithng xuyên sue ming,
h9ng bng nuOc mu& 9%o hoc nithc sñc ming, dam bào an ung h v sinh, dü
dinh diröng; Han ch tip xüc vai vat nuôi, dQng vat hoang dã.
- Chun bi các trang bj ca nhän cn thit cho thai gian lam vic hoac di cong
tác muir niróc ung và cc ung dàng riêng (dam bão v sinh); khän giy, khu
trang, gang tay, dung dch sat khun tay khi không có diu kin rCra tay vth nithc
sach và xà phông trong qua trmnh lam viec; qun áo sir dpng riêng khi lam vic, tüi
drng rác (n&i c.n).
- Tir theo döi sue khOe hng ngày (do nhit do). Nu có mt trong các biu hin
mt mói, s&, ho, dau rat h9ng, khó th thi chü dng a nhil1c3 tác xá, không di lãm/di
cOng tác, thông báo cho ca quan, dan v quãn l và th1rc hin các ni dung sau:
+ Nu a nhà thI deo khu trang, tr cách ly & phông riêng, thoáng khi, giiTt
khoãng each v&i ngthi khác It nh.t 02 met. G9i din cho du&ng day nóng c1a So Y
t cp timh hoac B Y t (s dien thoai 1900 3228 hoac 1900 9095) d d'ircyc tir v.n
và nu cn thI dn Ca sO y t gn nh.t d khám và diu frj. Thirc hien dAy dü các
bien pháp ye sinh cá nhân theo khuyk cáo cüa B Y t. Si:r d'ing riêng d dfing Ca
nhân nhu cc, u6ng nuOc, bat, düa,... Thai bô khu trang, khän gi.y, thuc an thüa và
d dimg thuc a.n di'ing mt 1n sau khi sO dig vào thi'ing rác riêng có np dy kin
hoac vào tüi và bueic kIn ming và thai bO theo huOng dn cüa ca quan y t. H?n
ch sO dimg phuang tien giao thông cong cong, không dn ch dông ngu&i. Chü
tIith hmnh sirc khOe, kt qua khám cho dan v quãn 1'.
dng cap
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+ Nu dang a k3 tcic xá, thông báo vói Ban quãn 1 k tue xá dê thirc hin
theo Htthng dn t?i Miic VT, Phn I và Phii 1itc si 6 cüa Hixóng dan nay.
- Không dircic di lam nu dang trong thôi gian each ly y t theo quy djnh ciLa
Ban Clii do Quôc gia phông, chông djch COVID-19.
- Thrc hin nghiêm the các khuyn cáo phông, chng dch cüa ChInh phü,
Ban chi dao quc gia, B Y t nhir hn ch ra ngoài khi không cn thiêt, néu phái ra
ngoài thi phãi deo kh.0 trang, dam bão khoáng each an toàn khi tip xüc và không
tii tp dông nguôi ti no'i cong cong.
1.2. Di vol ngzthi lao et3ng phOi di cong tác den các khu vrc cO nguy co'
lay nhiëm COVID-19
Ngoài các hithng d.n chung a trên, nguôi lao dng can luu :
- Tham khão thông tin v tlnh hInh djch và các khu virc có nguy cci lay nhiêm
tren cng thông tin din tCr cüa B Y t http://ncov.moh.gov.vn dê dánh giá lçii Ich
và nguy ca cüa chuyn cOng tác.
- Nguai lao dông nu có bnh mn tInh (nhi.r bnh tiêu dixông, benh tim mach
va bnh ph&,...) cn can nhc tnthc khi den các khu vrc, dia phrnmg có nguy co lay
nhim COVID-19.
- TIm lieu thông tin và các bin pháp d'ir phông lay nhim tfr can b y Mica
quan y te dia phuang.
1.3. Lwu j khi thec hiçn cách ly y t tzi nhà, nol Iwu tth, /g5 tic xá theo
hzthng dn cáa Ban Clii ctçio Quc giaphông, cluing djch COVID-19.
- Chip hânh vic ti.r each ly ti nha, ncii hru trü, k tue xá dung th&i gian quy
dnh, Mt nht each ly & mt phOng riêng. Trong triiOng hcTp ti gia dInh, nai hru ti-u,
k tác xá không có phông riêng thI giixang ngü cüa nguai dircic each ly nên each xa
giu&ng ngü cüa các thãnh viên khác It nht 2 met.
- Tr do nhit d ea the it nht 2 l.n (sang, dhieu) mt ngày; ghi chép ket qua
do và tInh trng sure khOe chung vào phiu theo döi sue khóe h&ng ngày.
- H.ng ngày han. che ra khOi phông riêng, hn che tiep xuic vói nguai trong
gia dinh, nth luu trü, k tuc xá cüng nhtr nhüng ngithi khác; tr theo döi s'ác khOe;
thirc hin các bin pháp v sinh cá nJaân, deo khAu trang cluing quy djnh, thi.rrng
xuyen rCra tay.
- Hng ngày thông báo cho can b y te e.p xã ho.c can b quân l duçyc phân
cong phii trách theo di 2 ln (sang, hje) v ket qua do nhiêt d và tInh hinh sire
khOe cira ban than.
- Thông báo ngay cho can b y te cp xã duçc phân cong phi trách theo döi
khi có mt trong các triu chuig nghi ng mc bnh: mt mOi, st, ho, dau rat h9ng,
khó th&.
- Không duçic tr dng rôi khôi nha, no'i luu tri, k tue xá.
- Nguôi duge each ly phãi thu gom khu trang, khän, giy lau müi, ming,
thirc n thira và do dirng thirc an duing mt I.n sau khi sir dii.ng vào tüi dirng rae thai
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riêng và d gQn vào góc phông cüa ngithi dirçic each ly d &rcic thu gUm, x1r 1 theo
quy dinh.
- Kliông an chung cing vói nhng ngtthi khác trong gia dInh, nth liru tth, k
ü[c xá.
- Phàng cách ly nên dam bão thông thoáng khi, iru tiên sü dung quat, han ch
sü diving diêu hàa. Thir&ng xuyên v sinh, khfx khu.n phàng, dc bit các b mt
thuông xuyên tiêp xüc và phông v sinh. Han ch cáe d dac, vt dimg trong phông,
noi cách ly.
2. Tai noi lam vic
2.1. Các hzthng dan chung cho ngwfri lao d3ng
- Vic deo kh.0 trang và dam bão khoáng gian cách tai nai lam vic, hOi hop,
khi an Ca, các khu vtrc cong cong tai ca sâ lao dng thrc hin theo quy djnh ci:ia
ChInh phü ho.c Ban chi dao quc gia phông, cMng dlch COVID-19. Lp vách
ngãn gia các vj tn lam vic (nu có th).
- Tng c.thng sir ding các phuGng tin thông tin lien 1c tux xa d giâm tiêp
Xie tnrc tiêp.
- Rira tay thu&ng xuyên. Rüa tay tai các thôi dim: tnthc khi vào lam vic,
sau giô nghi giãi lao, tnróc và sau khi n, sau khi di v sinh. Sir dimg dung djch sat
khu.n tay tnixc khi tip xi1c vri các b m.t tay n.m cira, niit bm thang may,...
- Che kin müi, ming khi ho hoc ht hai, tea nh.t bng khàn vãi hoc khn
du&ng ho hp ra không
tay, ho.c mt tnxc khuru tay d lam giãm phát tan djch
khI. BO khän giy che müi, ming vào tüi dóng kin d vtrt vào thüng rác dimg noi
quy dnh và rcra tay.
- Không dua tay len mit, mfli, ming d tránh lay nhim bnh. Nghiêm c.m
hành vi khc, nh tai nci lam vic.
- Giii rn Ca th, duy tn các thói quen tht cho sirc khôe nhu t.p th diic giia
ca lam vic, tIch circ vn dng ca th; an chIn, ung chin và dam bào ch d an
ung dy dii dinh duOng. KhOng dung chung các d dñng cá nhân nhu cc, chai
nil&c, khàn tay,.
- Chü dng thtrng xuyên v sinh mt bàn lam vic, các ding C11 lao dng Va
vj trI thu&ng xuyên tip xüc cña Ca nhàn bng dung djeh sat khu.n. Han ch dOng
chung các diuig ci, phuoiig tin lao dng,... nu có phãi v sinh các vj tn tip xüc
bng dung dch sat khun tnrcc khi s'Ci ding (Tham khão them ml1c V v khü khu.n
ncii lam vic).
- Không tti tp dông ngithi khi nghi giüa Ca, nghi tnra,... theo quy dnh t?i
nth lam vic.
- Nu phát hien ban than hoc ngi.thi cCing lam vici1<:hách hang có mt trong
các biu hin mt mOi, s&, ho, dau rat hong, khó thâ, hoac là ca bnh, hoc ng.thi
tip XÜC vông 1 ho.c ngithi tip xüc vông 2 thI bàn than ho.c huóng dn ngithi eCing
lam vic/khách hang han ch tip xüc vâi nhthig nguii xung quanh và phài báo cho
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ngu&i quán 1' hoc và can b y t tai ncii lam vic d thrc hin theo huóng dn tai
Mic VI và VII, Ph.n I ciia Huóng d.n nay.
- Không có thai d ki thj và phân bit di xir ti noi lam vic dôi v&i các
tnthng hçp dã hoàn thinh vic cách ly y t hoc phái di cong tác dn các khu vrc có
nguy c lay nhim COVID-19 hoc dä duqc diu trj khOi COVID-19.
2.2. £Ji vói ngwôi lao d3ng lam ngh, cong vic có nguy cc tiêp xic và lay
nhiêm cao
Ngoài các huóiig dn chung & trên, ngix&i lao dng can 1'iru :
- Si'r dçing gang tay phü hcip d gim tiêp xüc khOng can thiêt. Tuy nhiên can
luu r tha tay ngay sau khi cOi bO gng tay và thay gang tay khi phãi tiêp xüc v&i các
b mat có nguy ca lay nhim. Nu không sr diing gng tay, phãi rira tay thirông
xuyen và dmg giy lau tay sir dimg mt th.n hoc kh lau tay dê lam khO tay.
- Si:r diing b qun áo phÔng h (bao gm cã khu trang, kj'nh, mu, gang tay)
khi phãi tip xüc v&i tnthng hcp nghi ng& m.c bnh.
- Nguôi diu khin phuung tin giao thông cOng cong và phrang tin giao
thông sfx dyng irng diing kt ni: ChU dng thirc hin dóng m& ci:ra xe cho khách
(nu có th).
- Không mua ban, tip xñc, chuyên ch& các 1oi dng vt hoang dà.
2.3. J3i vói ngwôi lao d$ng phái di cOng tác din các kizu vrc có nguy cc
lay nhilm CO VID-19
Ngoài các hithng dn a trên (Miic 2.1 vâ 2.2), ngii&i lao dng c.n luu r:
- Tuân thu các quy djnli v phông, chng dch cCia chInE quyn dja phi.rang
nai dn cong tác.
- Rira tay thithng xuyen, giü in v sinE cá nhãn kbi ho, ht hi. Tránh xa It
nht 02 met d& vói nhthig ng.thi dang có bi&i hin ho hoc ht hi.
- Trong khi di cong tác, nu có mt trong các biu hin mt mOi, s&, ho, dau
rat hpng, khó thâ cn deo khu trang, tránh tip x1ic v&i nhung ngtx&i xung quanh,
thông báo vói ngl.rôi quán 1', gi din cho dithng day nóng cUa Sâ Y th cp tinh
hoäc Bô Y té (sO then thoai 1900 3228 hoäc 1900 9095) d duac trr vn và nu c.n
thit fbi dn ca s& y t gn nh.t d di.rçic diu trj kip thai.
3. Khi k& thñc thôi gian lam vic
3.1. Dam bdo v sinhplzông, ch6ng lay nhiê,n
- Don ye sinh và vüt bO tñi chira khàn giy, khu trang, vt dçmg dã sir dimg
vào thimg rác dung ncli quy djnh và rCra tay.
- Không mc qu.n áo, giy, 1mg si:r diing khi lam vic v nhã/k the xá. D
quân áo, v.t diing (dôi vOl kh.0 trang, gang tay sü diing nhiu 1k) dã s1r diing trong
thu kIn và giit sch sau mi ca lam vic.
3.2. Sau khi di cOng tác v tfr khu vc có nguy cc lay nhilm COVIIJ-19
- Ngix&i lao dng tr theo dôi các triu chng mt mOi, s&, ho, dau rat hçng,
khó th& và do nEit d 02 ian mt ngày trong 14 ngay.
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- Nu có mt trong cac biu hin s&, ho, dau rat hçng, khó th& thI nguthi lao
dng phãi deo khu trang, tránh tip xiic vâi nhfing ngithi xung quanh, gcii din cho
durng day nóng cüa Si Y t hoc B Y t (s din tho.i 1900 3228 hoc 1900
9095) dê dircc tiz vn và nu c.n thI dn cci s& y t gn nh.t d dixçc hu&ng dn và
each ly chit chê tai cci sà y t. Thông báo cho ngithi quân 1 hoc/và can b y t t?i
ncri lam vic d thông báo cho nhthig ngtthi tip xi'ic g.n t.i noi lam vic tir theo döi
sic khôe và dn ca so y t khi c.n thit.
4. Thrc hin vic tuyên truyn các bin pháp.phàng, chng djch COVff)-19
cho dng nghip, gia clInh và cong dng. Không phát tan các thông tin không chfnh
thi'rc, chua thxcic kim chIrng.
5. Nghiêm tOe thirc hin vic khai báo y t din tCr tir nguyen và thithng
xuyen cp nht thông tin sirc khôe Ca nhân theo hr&ng dn ci1a Bt Y t.
6. Tuân thu và thirc hin dy dii ni dung, bin phOp phông, chng djch
COVID- 19 theo hithng dn nay và các quy djnh, yêu cu cña ngixô'i sü dmg lao
dông. Tham gia tich crc các hoat dng v siuh môi lnthng, các hot dng phông,
ch6ng djch bnh t?i ni lam vic và tai cong dông.
phông trách mdc COVID-19 có
* lVhüng vic ngwôi lao tng ccn lam
trong Phy lyc 2 cia Hithng dn nay.
Ill. TRACH NfflIM CUA NGU'(fl siY DT)NG LAO DQNG, BAN
QUAN LY KY TUC xA
1. Thành 1p Ban chi do phông, ch6ng djch COVID-19 tai nai lam vic,
k' tOc xá bao gm ngithi str diing lao dng, dai din các phông ban, b phn y t,
nhân sir, cong doãn1t chirc di din ngithi lao dng, an toân v sinh lao dng,...
Trong do b phn y t là thtthng tnrc cOa Ban chi do có nhim vii tham rni.ru, phân
cong nhim vi, xây ding k hoach phông, chng djch tai nai lam vic,... T chOc
cong doânldai din nguOi lao dng CO trách nhim phi hcTp tham gia kiêm tra, giám
sat vic thrc hin; tuyên truyn cho nguôi lao dng; phân ánh các khó khn, vtthng
m.c và vic thirc hin ch d chInh sách cho ngu&i lao dng.
2. Thit Ip kênh lien 1c vOi Trung tam Kim soát bnh ttJY t dir phông
cp tinh hoc thông qua thrOng day nóng cüa SO Y t hoc B Y t (s din thoai
1900 3228 hoc 1900 9095) ho.c cci quan y t theo quy djnh ciia dja phumg.
3. Phân cong và cong khai thông tin lien 1c (ten, s din thoi) eCia can b du
mi phi trách v cOng tác phông, chng djch COVff-l9 tai nth lam vic, k tOe xá.
4. Xây dipig k hoch phông, chông djch COVID-19
4.1. KI hozch dtrrc xay drng trên can cz két qua. dánh giá nguy c lay
nhim bnh COVID-19 di v&i Ca sO san xut, kinh doanh hoc dánh giá nhng
vic en iàm t?i các phi liic tO s 2 dn s 6 ban hành kern theo Htthng dk nay.
4.2. Npi dung cüa kl hozch bao gm nhfrng ni dung c.n trin khai; ngithi
chju trách nhim thirc hin, thOi gian th1rc hin; ngrOi chju trách iihim kim tra và
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giám sat; kinh phi dm báo thrc hin. Lp bàn d các vj trI có nguy co, rüi ro ti noi
lam vic, k tiic xa. K hoch phài thiçc thtrâng xuyên kiêm tra, dánh giá trong qua
trInh thi.rc hin d diu chinh phii hgp.
K hoach phãi bao gm cã phucrng an xCr tn và b trI phOng dé cách ly t.m
thi di vi thx&ng hcip nglx&i lao dng có mt trong các biu hin mt mói, s&, ho,
dau rat hong, khó thô; hoc có ca bnh hoc nguài tip xic vông 1 hoc ngui tiêp
xiic vông 2 trong qua trinh lam vic hoc khi dang a k tac xá. Sap xêp nhân 1irc,
kinh phi phü hcrp d thc hin k hoach.
K hoch b tn khu each ly tp tnmg tai khu virc lam vic hoc t?i k tüc xá
cüa nguài lao dng theo hiróng dn c1ia Ban chi do quc gia phông, cMng djch
COVID-19 khi dtrçc yêu c.u.
5. Không cho phép ngurí không có phn sr vào khu virc lam vic/k tüc
xá. Trong tnthng hp c.n thik vào khu virc lam vic/k tue xá thi bào v phãi ghi
1i thông tin cá nhãn, kê khai y t bt buc c1'ia ngtthi vào (khách), ngu?ñ tip khách,
vj lii tip khách, thai gian tip khách vào s trrc ban, không cho phép khách di vào
các khu virc không lien quan. Nu duqc thi b trI riêng khu virc d tip khách.
Khách vào khu virc lam vic/k' tue xá phài diicic do nhit d, deo khâu trang và rüa
tay. Gàn biên "Do nhit d, deo khu trang, tha tay trirâc khi vào" dt ngay cng ra
vao.
6. B tn dii nhân hrc ti cng ra vào d do kim tra than nhiet cho ngithi
lao dng và dam bào khoãng giãn cách ti thiu t?i khu virc cong ra vào t?i thi
dim du giô và khi ht gi& lam vic. Vic thirc hin duçc diêu chinh tuy theo tInh
hinh djch.
7. Rà soát, sp xp và t chfrc cong vic ti noi lam vic dê dam báo
khoãng each, giãn each theo quy djnh.
8. Di vói các cuc hQp, hi nghj, sir kin, hoat dng tp trung dông ng'Lthi:
TJu tiên hinh thiic trirc tuyn (online). Nêu không t chüc trirc tuyn duqc thi phái
thc hin theo hithng dn tai Phii lic s 1 ciia Huóng din nay.
9. Co ccr ch cho phép ngtrôi lao dng lam vic ti nhà hoc b tn ca lam
vic linh hot (nu dt.rçvc). Khuyn khIch ngithi lao dng trao di, lam vic hoc
giao ca trirc tuyn qua din thoai, các phn mm hi tháo trirc tuyn, phucrng tin
truyn thông xà hi khác, E-mail,...
10. B6 tnidy dii khu vic rfra tay có dii nuac sach, xà phông hoc dung djch
sat khuãn tay tai các vj frI trixac khi vao lam vic; tri.râc và sau khi an, tai
khu v
sinh; tai các v tn có tip xiic chung nhu: cay ATM, blab nuóc ung cOng cong, may
b hang tr dng,...
11.Dãm bäo v sinh môi fru*ng, khfr khun t?i co' s& lao dng/phrnng tiên
vn chuyên/k tue xá cho ngithi lao dng theo huóng dn tai Mic V, Ph.n I ciia
Huóng dan nay. Dam bào cung cp dii nu&c sach d'àng cho an ung, sinh boat 24/24
gia và dii nhà v siith theo quy dnh.
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12. Tang cwô'ng thông khI noi lam vic bng cách tang thông gió, hoc
m& cra s& c1ra ra vào, sir ding qut. Thuông xuyên v sirih h tMng thông gió,
qut, diu hôa.
13. Bô ti-I âü thüng drng cht thai có np dy dt tai các vj ti-I thun tin.
Dam báo có âü các ti-aug thit b, hóa chit phtc vii cong tác v sinh, khir khun nol
lam vic, khu k tüc xá.
14. Các co s& lao dng có b phn tip tan, hang không, hãi quan, ngân
hang, ngrnh djch vç,... tip xüc vói nhiu nguôi c.n 1p dt h thng vách ngan
trong su&; cung cp và htthng dn si'r dimg khu trang, gng tay diing cách cho
ngithi lao dng; cung cp các dung dich sat khu.n tay ti các khu v'rc tip xñc, giao
dich.
15. Di vói phirong tin giao thông cong cng.và phrcmg tin si:r diing 1rng
dicing kát ni, khuyn kbIch Ip dt vách ngãn gi'üa ngLthi diu khin phinong tin Va
hânh khách, thng thông gió bang cách ma cira s&
16. Tang cu'ô'ng dam bão an toàn thi!c phm tai co sâ lao dng/k tüc xá
cho ngtthi lao dng.
- Nguôi cung cap djch vi an ung phãi duçic kim tra, giám sat sc khôe,
dam bàn các diu kin v sinh nhux do nhit d, khai báo y th hang ngày, deo kh.0
trang và gang tay khi phic v11.
- Sp xp giô nghi giâi lao/an tnra 1ch gi. Cung cp các su.t an cá nhân.
Tránh tp trung doug nguôi a cäng tin/phông an trong mt khung gii, trành ngi
di din, trô chuyn khi an. An xong r&i khOi càng tin ngay, tránh tip xtc khOng
c.n thit.
- Dam baa khoáng cách khi an, b ti-I so le thy theo tInh hinh dich. Khuyn
khich l.p vách ngãn gifta các vj tn ngi an.
- B tn khu virc ria tay tnrccc và sau khi an. Thirc hin v sinh, khir khiin
ngay sau mi luçit ngrii lao dng an, ung.
- Co bin pháp h?n ch sr dimg tin mat hoac phiu an d trá tiên an.
17. Nêu có to chfrc thra don nguôi lao dng phãi dam bàn các quy djnh sau:
- S ltrçmg ngtthi trên xe dua don ngithi lao dng thrc hin theo huàng dn
v quy di:nh giân each trên phucmg tin giao thông cUa B Giao thông vn tãi.
- B tn camera giám sat trên xc (nu có th). Khuyn khIch thirc hin thông
gió tr nhiên trên phixang tin. Dam bão có sn dung djch sat khun tay.
- Thrc hien do kim tra nhit dt cho ngx?ii lao dng và yêu câu ngtthi lao
dng rira tay sat khun trithc khi len xc và deo khu trang su& hành trInh.
- Lap danh sách ho.c quãn 1 daiih sách ngithi lao dng di xe hoac bang the.
Khuyn khlch c djnh ngu&i lao dng di chuyên trên cing mtt xc thia don.
- Thuc hin v sinh, khir khu.n xe thxàc/sau mi in dma don.
18. Thông báo, d nghj các don vj cung cp nguyen vat hu san xuât, kinh
doanh, dch vi (thc phrn, cung cp suit an, ye sinh môi tnthng, khCr khun...)
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cam kt dam bào thirc hin các quy djnh v phông, chng djch COVID-19 Va giám
sat chat chê vic thuc hiên.
19. Khi có trirông hçrp ngtrôi lao dng/khách hang có mt trong các biêu
hiên met môi, st, ho, dau rat hong, khó th& ti nol lam vic hoc là ca bnh
hoc ngtthi tip xi'ic vông 1 hoc ngtthi tip xüc vông 2 thI thirc hin theo hucng
dn ti miic VI và VII, Phn I cüa Hi.ràng dn nay. Di vii ca so' lao dng có
phOng, trtm y t tai nth lam vic c.n rà soát s.p xp và thông báo 1i di riêng dânh
cho nguäi lao dông có môt trong các biu hin mt mOi, ho, sot, dau rat hgng, khó
tho' dn khám Va tix vn.
20. T chiIc tp hun cho tt cã nglrôi lao dng thirc hien các bin pháp v
sinh Ca nhan và giü gin v sinh môi tnxo'ng nth lam vic, hn ch tip xüc các b
mt nu không c.n thit, thrc hin nghiêrn các quy djnh cüa cong ty và cüa Bô Y
trong phông, chng djch COVID-19. T chñb cho ngithi lao dng thirc hin khai
báo y t din to' (app nCOVT hoc các giài pháp cp nht) theo quy djnh cüa B Y
tê.
21. T chfrc thông tin, truyn thông v phông, chng djch COVID-19 cho
ngu&i lao dng và khách hang nu co). Treo, dan các áp phich, thông báo hithng
dn phông, chng djch COVID- 19 tai các khu vrc cong cong (khu v1rc dàng chung
ti ncii lam vic, càng tin, khu v sinh, cay ATM), trên phuang tin vn chuyn d
nguôi lao dng/khách hang có th d9c và lam theo. Ban hành các quy dnh v
phông, chng djch cüa don Vt và Co ch tâi xi'r 1 các vi pham nu ngithi lao dng
không tuân thfi. Thông tin kjp thôi, dy dã và chInh xác cho ngithi lao dng d tránh
lo lng không can thit.
22. Dam bão diu kin và t chüc thirc hin day dü các nOi dung cüa Huo'ng
dan. B tn ngirô'i kim tra, giám sat vic thirc hin các quy djnh phOng, chng djch
tai
lam viêc.
* Nhing vic ngu'&i th dyng lao d5ng cn lam dphông, cMng COVID-]9
tai no'i lam vic có trong Phy lyc 3 ci.a Hzthng dn nay.
IV. TRACH NIIIEM CUA NGTRII LAM CONG TAC Y TE T41 C(Y S(
LAO DQNG
1. Lien h vdi Trung tam Kim soát bnh ttfY t dir phông các tinh,
thnh pM hoäc thông qua duvng day nóng cüa So' Y t cp tinh hoc B Y t (s
din thoai 1900 3228 hoàc 1900 9095) ho.c cc quan y t theo quy djnh ciia dja
phuong d di,rçyc hu&ng dn, phM hcrp xây d1rng k hoch và h trcr tnin khai cong
tác phOng, ch&ag dtch.
2. D xut ngu'ôi sfr ding lao dng thành 1p Ban chi do/T cong
tác/ngtrô'i phi trách phông, cMng dch COVID-19 tai ca so' lao dng.
3. Tham muu cho ngu'ôi sfr di.ing lao dng xây dirng và ban hành K hoch
phông, chng djch COVID-19, phân cong và cong khai thông tin lien lc (ten, s6 din
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tho.i) cüa can b diu mi phi trách v cong tác phông, chng djch COVJD-19 ti nai
lam viêc.
4. Tham miru cho ngirô'i sfr diing lao dng dê ra thông báo, huâng dn các
don vj cung cap nguyen 4t lieu san xuât, kinh doanh, djch vi,i (thc phm, cung c.p
suât n, v sirth môi tnrông, khi'r khun.,.) k cam kt dam bào thirc hin các quy
dinh ye phông, chOng djch COVID-19 và co chê thc hin giám sat.
5. To chfrc tp hun, tuyên truyn các bin pháp v sinh Ca nhân và
phông, chông dch cho nguôi lao dng và khách hang (nu co). T chüc cho ngithi
lao dng thirc hin khai báo y t din t1'r (app NCOVJ hoc các giâi pháp cp nht)
theo quydjnh cüaBYt.
6. D xut ngirôi sfr ding lao dng b trI và b sung trang thit bj, khu
trang, xà phông, dung djch sat khun tay, dung djch khir khun b mt ... cho b
phn y th ti cci s6 lao dng; b tn khu vrc riêng và b trI phãn lung chàm soc d
xir trI khi có tnrông hcp có biu hin mt mói, s&, ho, dau rat hong, khó thi.
7. Ph6i hçrp vói cong doàn/tô chfrc diii din ngtrM lao dng, t trirôiig,
ngu'ôi phii trách các phOng ban, phân xiiâng d theo döi s'ác khOe ngixi lao dng,
phát hin và xcr 15' kip th&i các triIng hop có mt trong các bikt hin mt mOi, s&,
ho, dau rat hçng, khó thâ. Tin hàrLh 1p danh sách và theo döi süc khOe cüa các
tri.r&ng hçip tip xüc gn vth ngithi có mt trong các biu hin s&, ho, khó th&.
8. Khi phát hin nguôi lao ding có mt trong các biu bin mt mOi, st,
ho, dau, rat hong, khó thr ti noi lam vic ho.c là ca bnh hoc ngithi tip xüc
vông 1 hoc ngithi tip xi1c vông 2 thI thirc hin xir tn theo quy dnh t?.i m11c VI Va
VII Phn I Hithng dn nay. Di vci co sO' lao dng có phông, tram y tê tai ncii lam
vic cAn rà soát s.p xp và thông báo iM di riêng dânh cho ngithi lao dng có mt
trong các biu hin mt mOi, ho, s&, dau rat hong, khó thi dn khám và tu' v.n.
9. D xut ngirôi sfr diing lao dng phân công/thành 1p to kim tra, giám
sat vic trin khai các ni dung phông, chng dch cüa ngui lao dng và các b
phn t?.i Ca' s& lao dng. T kim tra giám sat gm t trithng, ngithi phii trách các
phông ban, b phn an toàn v siah lao dng, cong doàn/t chirc dai din ngix&i lao
dng thi,rc hin kim tra, giám sat, nhc nba các t, phân xu&ng, phông, ban, nhân
viên v sinh, khir khuAn môi tnrông, các don vi dM tác (nguii cung cp nguyen vat
lieu, djch viii,...).
Kim tra, báo cáo ng1.ri sir diing lao dng d b sung kjp thi vat tu' tiêu hao,
trang thit bj y t theo quy djnh tai b phn y t.
10. Thtrô'ng xuyên cp nht finh hInh dch COVID-19, tong hqp báo cáo
thirc hin cong tác phông, cMng djch bnh t?i noi lam vic hng ngày, tuAn, tháng
cho ngithi si:r dmg lao dngtBan clii do phOng, chng djch cüa CO S& lao dng.
* N1zfng viçc ngzthi lam cong tác y tl tgi co' s& lao ctng cn lam phông,
ch6ng CO VJD-19 tçzi no'i lam vic có trong Phy lyc 4 cia Hu-&ng dan nay.
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V. V] SINH MOI TRTJJNG, iunY KifiJAN T4[ N LAM ViC, KY
TUCXA
1. Nguyen thc chung
- Khir khun bng (i) ch.t thy rira thông thithng nhix chai xjt tây rCra da näng
diing sn ho.c (ii) pha dung dch thy nra bn cu gia ding (chira khoãng 5% sodium
hypochiorite) theo t' l lOmi dung djch thy rCra vói 1 lit nurc d th?inh dung djch có
khá nàng diet vi rut, hoc (iii) dung djch chira 0,05% do hot tInh sau khi pha hoc
(iv) cn 70%. Chi pha dung dtch dü ding trong ngày. Dung con 70% d lau các be
mt thiát bi diên tcr d bi n man bôi hóa ch.t hoäc Co tiêt dien nhô.
- Th&i gian cách ly sau khi khir khu.n it nhât 30 phát
- Uu tiên khr khu.n bng cách lau n:ra. Di vOi các be mt ban phãi dircic lam
sch bng xà phông ho.c dung dch thy n1a và nrc tnràc khi khCr khun.
- Sir diing gang tay cao su, khu trang, quân áo báo h khi thirc hin v sinh,
khCr khu.n.
2. V sinh môi tnrô'ng, khfr khun ti nol lam vic
2.1. Lam tt cong tác v sinh cong nghip, v sinh chung tqi noi lam vic.
- Di vOi nn nhà, tirang, bàn gh, các d v.t trong phOng, phân xuOng, gian
ban hang, các b mt Co tip xüc: khir khun it nht 01 1nIngày.
- Di vOi các vi trI tip xlc thuàng xuyên nhir tay nm cCra, tay vjn cu thang,
tay viii lan can, rn'it b.m thang may, cong tAc din, bàn phIm may tInh, diu khin tir
xa, din thoi dung chung, rnt b.m t?i cay ATM, may ban hang ti.r dng, bmnh nu&c
uOng cong cong,...: khü khu.n It nh.t 02 lnJngày.
- fi vài khu v sinh chung: Vê sinh khir khun it nht 02 thnlca lain vic,
ngày.
2.2. Tang cwfrng thông khI ti các khu vrc, vj trl lam vic, trên phiwng tin
giao thông vn chuyn nguôi lao dng bAng cách. tang thông gió hoc ma c1ra ra
vào và cCra s& si'r dicing qut hoac các giãi pháp phu hcTp khác. Thixàng xuyên v
sinh h thng thông gió, qut, diu hOa.
2.3. Chit thdiphãi duc thu gom và dua di xir l hAng ngày theo quy djnh.
3. V sinh môi trir?ing, khfr khun ti k tOe .xá
3.1. T chfrc khfr khutn ti phông a và các khu vrc cüa k tOe xá (bao gm
câ khu bàn hànglcäng tin, ncii tp th diic, thu vin, phàng sinE hot cong dng, khu
v sinh chung,...) cho ngithi lao dng nhtr sau:
- EDôi vai nên nhà, bàn ghê, các dO v.t, b mt có tip xüc: khi'r khuAn it nht
01 lânlngày.
- Di vOi tn có tip xOc thithng xuyên nhu tay nm cira, tay vjii cAu thang,
tay vjii lan can, nut barn thang may, cong thC din, dik khin tir xa, nut bm t?.i cay
ATM, may ban hang tr dng, bnh nuc ung cOng cong: khr khuAn It nht 01 - 02
lânlngày.
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- Di vói khu vrc rra tay, nhá v sinh: D9n v sinh, lau rcra, khü khun It
uh.t 02 lri/ngày.
3.2. Tang cwôizg thông khI ti các phàng và các khu vrc trong k tüc xá cho
nguii lao dng b.ng cách m& ci'ra ra vào và cira s, sr ding qut. Thithng xuyên v
sinh h thng thông gió, qut, diu hôa.
3.3. Xá lj chtt thai: B trI dñ thiing dirng rác có np day, dt a vj tn thun
tin ti khu vi,rc k tiic xá cho ngithi lao dng và thi,rc hin thu gorn, xü l h&ng
ngày theo quy dinh.
4. Khfr khun phirong tin giao thông 4n tâi cong cong và phirong tin
chuyên ch& ngtrM lao dng
- Thi.ràng xuyên v sinh, d9n n'ra, lau khcr khu.n b m.t tay nm c'ra Xe, gh
ngôi, cüa so, san Xe, dlêU hOa trongxe vâ các vjtrI không dam bâov sinh, cô tip
xi.ic vai ngi.rô'i trên phiiang tin giao thông du&ng b, tàu hoã, tâu thuyn bng dung
djch khi'r khu.n chüa 0,1% Clo hot tinE ho.c sir ding các ch ph.m diet khun
tixang ttr dã ducic Ciic Quãn 1' môi trixông y t - B Y t c.p chimg nhn däng k
lini hành
- K1th khun tàu bay thirc hin theo hïràng dn cüa T chic Y t th giói, quy
djnh cüa hang hang không ho.c T ch(rc Hong không dan dng quc t ICAO.
Nhing vic ccn lain khi thcc hin v sinh rnôi tnc&ng kht- khuá'n tii nc,i lam
vic và 195 tik xá dphông, chng COVID-19 có trong Phy lyc 5 cza Hzthng dan nay.
VI. X]1 TRf Kill CO TRUJNG HQTP M]T MO!, SOT, HO, DAU RAT
HQNG VA 1<IHO TH( TisI N LAM VBC/K TUC xA
Khi phát hin ngi.thi lao dng có mt trong các biu hin mt môi, s&, ho,
dau rat h9ng, khó th tai noi lam vic/k toe xá, cn th'çrc hin theo các bixac sau:
1. Thông báo cho can b quãn 1 co sâ lao dng/k' t(ic xá và can b y t tai
ca s& lao dng.
2. Can bô quãn 1/cán b y t cung cp khu trang y t và htthng dn deo
dOng cách.
3. Hn ch tip xüc vói nhüng ngithi xung quanh, tránhtip xOc g.n duâi 01
met vói nhthig ngithi khác.
4. Dixa dn khu vçrc cách ly dã duqc b trI tai ca sa lao dng/k tüc xá.
Yéu cu dái v&i ncri cách ly tam thai tgi noi lam viêc, 195 tic xá.
- B tn tzi khu virc riêng, gcn cô'ng ra vào, tách biçt v&i khu lam vic, 195 tic
(neAu
có the).
xá
- Phdng cách ly tczm th&i phái dam báo: Thodng khI, thông gió tat; Hgn cheA
& dçzc trong phông, Co chô tha tay; Co thIing dyng rác CO nap dy kin, Co khu
vyc v sinh riêng.
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5. Gi din cho thrOng day nóng cUa SO Y t hoc cüa B Y tê (so din thoai
1900 3228 hoc 1900 9095) ho.c ca quan y t theo quy djnh cüa dja phucrng dê
ducic ti.r vn và nu cn thI dn cci sO y t khám và diu fri.
6. Hi ch sü ding phiicing tin giao thông cong cong d di chuyn dn cci sO
y t.
7. ThuOng xuyên cp nht thông tin tInh hInh süc khOe cüa ngLrOi lao dng do.
8. Lp danh sách ngu&i tip xOc và thrc hin khi1r khu.n t?i ncii lam vic/k tOc
xákhicciquanytêyêucâu.
* Nhi?ng vic cn lain khi cd trztôl2g hp bj sat, hoc ho, dau rat hQng, khó
th& tgi noi 1dm vic, k3 tic xd có trong Phy lye s6 cz.a Hithng dan nay.
VII. PHANLUONG, KHU KHUAN VA V SThTH MÔT TRUNG lUll
cO NGIT(11 LAO DQNG DT!CC xAC DINH MAC COVID-19 T41 N(ifl LAM
VIC vAi TUC xA
1. HuOng dn pliân 1ung
Thirc hin phãn lung cách ly ngay khi phát hin ca bnh là nguOi lao dng
hoàc và k tOc xá ducTc xác dinh mc COVID- 19 nhu sau:
1.1. Ca bnh: Lp tOc chuyn dn cci sO khám, chüa bnh dLrcic phép thu
dung, diu trj theo chi djnh cüa Ban chi do phOng, chng djch COVID-19 quôc gia
hoc cp tinh. Trong khi chO chuyn di, cãi cách ly t?m thOi ca bnh ti khu vrc
riêng dã ducic b trI & ncii lam vic, k tue xá và thirc hin các bin pháp phông h
d tránh lay nhim cho nguOi lao dng khác.
1.2. NguOi tip xüc vông 1: Lp tOe chuyn each ly y té t.p trung t?i cci sO y
t hoc cci sO cách ly tp trung do BCD phông, cMng djch COVJD-19 Qu& gia
hoc cp tinh quy djnh.
1.3. Nguôi tip xi'ic vông 2: Yêu cu each ly y t tai nhà, ncii urn trü và tr
theo dôi sOc khOe trong khi chO kt qua xét nghim ci'ia ngithi tip xiic vOng 1. Nu
ngithi tip xñc vOng 1 cO kt qua .xét nghim am tInh thi kt thijc vic each ly.
Trong tnthng hcp ngu&i lao dng vn phãi tip tiic dn cci quan lam vic thi
cách ly ngay tai ncii lam vic/k tOc xá và dam bão duy trI ho?.t dng tai ncii lam
vic. Tnr&ng hcp b trI duçic khách san km tth trén dja bàn ngoài th&i gian lam vic
cho ngi.rOi lao dng thI thi:rc hin theo huo'ng din tai Quyt djnh s 1462/QD-BYT
ngày 30/3/2020 cüa B Y t v vic huOng dn tam th&i cách ly t?i khách sn cho
can b y t trong phOng, chng djch COVID-19.
Dam bão các diu kin an toàn, phi.rcing tin di 'ai nu ngirOi lao dtng dirac
b fri each ly t?i khách san.
1.4. Ngi.roi lao dng khác ti noi lam viêc, k tOe xá:
- Tip tic iam vic và hru trO tai nhà hoc k tOc xá (san khi dã tin hành khCr
tràng và v sinh môi trurOng theo hithng dn d'irOi dày).
- Tu theo döi sic khOe và theo döi thông tin cüa nhirng ngithi tip xOc vông 2.
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2. Khfr khun, v sinh môi trir?ing
Thirc hin theo huàng dn tai Cong van s 156OTBYT-MT ngày 25/3/2020
cüa B Y t v vic hu&ng dn tam thôi khir tràng và xir 1 môi trithng khu vi.xc có
bn1i nhân COVID-19 t?i cong dng hoc hithng dn khác cUa Ban chi 4o quc gia
hoc Bô Y t nu có vâ hru ' mt s ni dung di vó'i khir khu.n nth lam vic cüa
bnh iilaan COVTD-19 nhu sau:
2.1. Khu vile c.n khCr khuãn t?i ncYi lain vic:
- V tn lam vic, phông lam vic, phông hçp, càng tin, khu v1rc v sinh chung
và các khu vrc dung chung khác...
- Khu virc 1in k xung quanh: Tu&ng ben ngoài cüa phông lam vic, hãnh
lang, 1i di chung, cu thang, thang may, sânh chi,...
- Phumg tin chuyên ch& ngiri lao dng (nu co).
2.2. Nguyen tc khir khun chung theo hiróng dn tai Dim 1, Miic 5, Ph&n I
cüa Hithng dn nay.
2.3. D dam báo hiu qua khi.'r khun và an toàn, ngithi lao dng có the tiêp
tiic lam vic vào ngày tip theo k tü khi két thüc cOng vic khir khu.n.
VIII. TRIEN KHAI THIfC fflN
1. Ngithi su' ditng lao dng
- Tir rà soát, l.p k hoach và b fri nguôn lirc trin khai thirc hin cong táe
phông, chng djch COVID- 19 tai noi lam vic, k tüc xá theo hiróng din nay;
- Ph bin cho cong doànith chc dai din và ngithi lao dng các nQi dung
nguô'i lao dng c.n thc hin di phông, chng djch COVID-19 tai ncri lam vic, k3
tác xá;
- Ban hành các quy dnh v phOng, chng djch cüa doii v và có ch tài x1r l
các vi pham nu ngir&i lao dng không tuân thm.
- Thtthng xuyên ttr kim tra, giám sat, dánh giá vic thirc hin phOng, chng
dch COVID- 19 ci]ng nhi.r có phirong n di khc php.c các tn tai nu có.
- Báo cáo kt qua trin khai thirc hin cho co quan y tá dja phircing theo quy
djnh.
2. Các B, co' quan ngang B, co' quan thuc ChInh phil: Clii do các co
sâ lao dng tri1c thuc nghiêm tác tnin khai thc hin hithng din và kim tra, giám
sat vic thirc hin. Báo cáo kt qua trin khai cho B Y t (co quan thu&ng tnrc cüa
Ban Clii do qu& giaphOng chng dch COVID-19).
3. f)ê nghj Uy ban Trung iro'ing Mt trn t qu& Vit Nam chi dao Uy
ban Mt trn T quc Vit Nam các cp phi hcp các B, nganh, dja phucmg to
chirc trin khai thirc hin hithng din và th1rc hin giám sat qua trinh triên khai thirc
hin huóng din.
4. D nghj Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam chi do Lien doãn lao dng
cp tinh và cong doàn các c.p ph& hcip vâi các B, ngành, dja phirong ye. ngithi sü
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diing lao dng t chi'rc trin khai; tuyen truyn, phô biên; kiêm tra, giám sat vic
thirc hin htthng dn.
5. Uy ban nhân dan các tinh, thành phi:
- Can ci.r vào tinh hinh thrc t ti dja phung dê bô sung, diêu chinh hithng
dnchophühcip.
- Tng cumg nhân 1c y th h trçi cho cong tác phOng, chông dch COVID-19
ti các c sâ lao dng, khu cOng nghip và k ttc xá cüa ngtrôi lao dng. Dam bão
dü kinh phi, b tn ngun lirc d t chCrc trin khai thirc hin.
- CM dao S& Y t xây dijng k hoch, t chüc triên khai, t.p hun, tuyên
truyn, kim tra, giám sat vic thc hin huong dn cho các co s& y t& cci s& lao
dng và các ban ngnh, doàn th trên da bàn, báo cáo Ban CM dao Phông, chng
dch COVID-19 cCia tinh, thành ph&
- CM do, th chrc viêc thirc hiên each ly t.p trung ti noi lam vic, khu cong
nghip, k3 t(ic xá cho ngithi lao dng khi en thit và huy dng cáe ngun lc d
thi.rc hin vic each ly chng djch; t.o diu kin, h trg d ngi.rài duqc cách iy yen
tam thc hin vic each ly trong su& th&i gian theo dOi. Kim tra, giám sat ch.t chè
vic thrc hin cách ly và tMn hành cu5ng ch cách ly y t nu ngithi ducic each ly
khOng tuân thñ yêu cu cách ly y t.
- Kim tra giám sat viêc thrc hin cong tác phông, ehng djch ti Ca s lao
dông, khu cong nghip trén dja bàn và có bin pháp xcr l các hành vi vi pham cong
tác phOng chng djch CO'VTD-19 ti ncri lam vic theo quy djnh. Báo cáo k& qua
trin khai cho B Y th (ca quan thithng trrc ciia Ban Chi dao quc gia phông chérng
dich COVJD-19).
6. S& Y t các tinh, thành ph triyc thuc trung lrang
- Xây dirng huàng dn chi tit và chi dao các cci s& y th trên dja bàn khi nhmn
duqc thông tin tr Ca sâ lao dng, k tüc xá, ngithi lam cOng tác y t tai ca sâ lao
dong, nguOi lao dông phãi có trách nhim h trg co so' lao dng, k tCic xá. và nguO'i
lao dng theo Thng quy djnh.
- Giao Trung tam kim soát bnh ttJY t dir phông các tinh, thành ph lam
dâu mOi clii dao các Trung tam y t qun, huyn t chirc ph bin trin khai thc
hin Hi.rng dn nay cho các co' s0 san xut, kinh doanh.
- Phôi hçip v&i các Sâ, ban, ngành lien quan t chirc t.p hu.n trin khai
Huthig dan cho ngu&i lam cong tác y tê tai ca so lao dng, ngu&i lao dng và ngix&i
sir diing lao dQng tai các co' sâ lao dng, ca s& san xut, kinh doanh, dc bia di vó'i
doanh nghip nhO và vi'.ra, lang nghe và các khu cOng nghip trên dja bàn.
Trorig qua trInh trin khai thrc hin, nu cO vtthng mc d ngh giri v B Y
tê (Cie Quán l môi trithng y
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PHAN THIX HAL
HUONG DAN DANH GIA NGTJY C( LAY NHIEM D!CH COVID-19
T4iJ CcI sO sAN XUAT, KJNH DOANH
I. MUC IMCH
Dánh giá nguy ca lay nhim dch COVID-19 thông qua b chi s nhm xác
dnh các m1rc d nguy ca lay nhim tai các cc s& san xut, kinh doanh d có các
bin pháp khc phiic, phông, chéng lay nhim, dam báo an toãn trong san xut, kinh
doanh.
II. DOI TIJYNG AP DIJNG
Các co si san xut, kinh doanh trên phim vi toàn quc không bao gm quy
mô san xuât, kinh doanh h gia dmnh.
III. NQI DUNG DANH GLA.
1. S luçrng ngirôi lao dng lam vic tp trung cüa co s& san xut, kinh
doanh (10 dim)
01 dim
Dithi 50 ngithi
02 dim
Tr 50— 199 ngi.r&i
04 dim.
Tr 200 499 nguôi
06 dim.
Tir 500 999 ngithi
08 dim.
Tir 1000 -4999 nguôi
10 dim.
Tir 5000 ngu&i trà len
2. Mt d ngirbi lao dng & các phân xu'ông tInh bng s din tIch lam
vic cho 01 nguôi lao dng (10 dim)
0 dim.
01 nguOi lao dng/1thi hon hoc bng 01 m2
10 diem.
01 nguii lao dng/duói 01 m2
3. Nguy co lay nhim COVID-19 hr ngir&i lao dng (30 thm)
(ChitInh ä'iê'm dAi v&ingw&i có nguy cci cao nhá't)
0 dim.
Không có
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ngi.rôi tip x1ic vông 2
(ngi.thi tip xüc vcri nguii tip xüc g.n vói ca bnh)
Ngtxôi tip xüc vông 1 (ngithi tip xüc gn v&i ca bnh)
Co ca bnh
Co ca berth và lay nhim cho ngxôi khác
4. Thông khI nhà xlr&ng (10 diem)
Thông khi tir nhiên (bng h thing cl~a m&/qu?.t hut gió)
Thông khI hn hcip
-

-

-

-

-

-
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05 dim.
10 dim.
20 dim.
30 dim.
0 dim.
05 dim

10 dim.
- SCr dimg dik hôa
5. T chirc thöi gian lam vic (05 dim)
o dim.
- Nliô hcin hoc bng 8 gi/ngày
05 diem.
- Trên 8 gi
6. T 1 ngu'ôi lao dng dirçc quan sat thy có kiêm tra than nhit trtró'c
khi vào phân xirOng (10 dim)
- 100%
0 diem.
- 80% dn dithi 100%
07 dim.
- 60% dn duói 80%
09 dim.
-Duri60%
10dim.
7. Diu kiin v sinh cá nhân cho ngixôi lao dng (20 dim)
7.1. B trI khu vtc ri'ca tay v&i nzthc sgch và xâ phông hoc dung djch sat
khud'n tay có tó'i thieu 60% nongd5 cn trzthc khi vào và ra khóiphdn xzzó'ng.
-T.tcãcácbôphnducó
0 dim.
- Tr 1 các b phn không co giãm tr 90% xung 10%
01-09 diem.
- T.t Ca CC hO phn dêu không có
10 diem
7.2. 73) lç ngw&i lao dç7ng th.cc hiçn tha tay v&i nzthc szch và xà phông hoc
dung dich sat khuá'n tay có ti thieu 60% nng ct5 can trithc khi vâo và ra khóiphán
xithng, trithc và sau khi an.
- 100% ngiroi lao dng quari sat duc thirc hin
0 diem.
- T 1 thay di giám t'r 90% xung 10%
0 1-09 dim.
- Dithi 10% ngithi lao dng quan sat thy thirc hin
10 dim.
8. Sfr ding khu trang ti noi lam vic (30 dim)
8.1. Cung cd'p khâ'u trang cho ngw&i lao d5ng m6i ngày hoçc khá'u trang gigt
thrçrc.
- 100% ngithi lao dng

0 diem.
02-09 dim.
10 dim.

- T' 1 ngir&i lao dng ducc cp giám tr 90% xung 10%
- Duâi 10% ngithi lao dng
8.2. Tj lc ngw&i lao dpng ã'eo kha2u trang trong ljc lam viçc.
- 100% ngi.thi lao dng
0 diem.
- T'1O thay di giárn ti'r 90% xung 10%
02-18 diem.
- Di.rài 10% nguii lao dng
20 diem.
9. Hoat dng ciia các khu dich vu không thit yu ti co' s& san xuât, kinh
doanh (quan cà phê, thir vin, phông tp th thao, ...) (5 dim)
- Không có
0 dim
- Dam bão các quy djnh phàng, chng dch
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01 dim.

- Không dam báo các quy djrth phông, chng djch
05 dim.
10. Bô trl dung djch
khun tay có chfra It nhât 60% cn ti các vj tn
có tip xuc chung nhu:
ATM, blnh rnr6c ung cong cong,
tr
dng, thang
(10 dim)
- Không có các vj fri tip xüc chung
0 dim
- Co d.y dü dung dch sat khuãn t.t cã các v tn
01 diem.
- Co dung djch sat khun nh'img không dy dü
05 dim.
- Không có dung dich sat khun
10 dim.
11. To chu'c bira an ca cho ngun lao d9ng (45 diem)
11.]. Hmnh thi-c to' chi-c an Ca.
0 diem.
- T chCrc ti ca sâ san xut, kinh doanh
45 dim.
- Không t chüc n
(Nê'u khOng tO' Chztc an ca thI khOng dánh giá CáC C/fl 5 tI 11.2 ã'mn 11.8).
11.2. Giám sat thc khOe hcng ngày cia dcrn vj cung c4 bi-a an Ca.
0 dim.
- Co khai báo y t, do nhit d, deo khu trang, gang tay
03 dim.
- Co nhung không d.y dü
05diêm.
-Không
11.3. SO' ngtthi an càng mt hc & nhà an, cáng tin.
01 diem.
- Di.thi 50 nguii
02 diem.
- Tir 50 dn dixi 100 ngthi
03 diem.
- Tir 100 dn 500 ngti?xi
04 dim.
- Tü 500 dn 1.000 nguiYi
05 dim.
- Trên 1.000 ngithi
11.4. Bó trIvách ngán giia CaC vj trIngoi an hoc ha ti-iso le.
0 dim
- Ca b tn dy dü
03 dim.
- Co b tn nhirng không dy dü
05 dim.
- KhOng b tn
11.5. Diu kiên sinh, khi't khuO'n các b mt tiêp xic tçi khu an, uO'ng.
0 diem
- Co thrc hin ngay sau mi h.rçTt an, ung
05dim.
- Thc hin nhtmg không d.y dü
10 dim.
- Không thrc hin
11.6. B6 trI khu vcc và ngw&i lao d5ng thc hiçn ria tay trit&c và sau khi
0 dim.
- Co b trI và thtxc hin
05 dim.
- Co 50% nguOi lao dng thrc hin nra tay
10 dim.
- Không b trI hoc không rra tay
11.7. I-finh thi'cc cung cd'p suO't an.
0 diem.
suât cá nhn
- Cung
05 dim.
- Cung c.p su.t an theo nhóm
sat

cay

may ban hang

may,...

-

A

ye

cap

an
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11.8. Hinh thi'cc trá tien bj7-a an Ca.
- Không phái sir diving tin mt
0 dim.
- Si'r dimg phiu an
03 diem.
- Phái sir dimg tin mt hoc phiu an
05 dim.
12. T chfrc thra don ngirM lao dng (20 diem)
12.1. Phucrng tiçn di chuyé'n LIEn noi lam vic cia ngzthi lao dng (20 diêm)
- Co to chrc dua don
0 diem.
(Nêu có, tiêp 4w ã'ánh giá các Chz'sd tfc 12.2 dEn 13.5)
- Không t chüc dua don 100%
20 diem.
('NEu khóng, không d'ánh giá chisó'tft 12.2 dEn 13.5)
12.2. Sd ngw&i lao dng di lam bang xe thia don.
- Dithi 50 ngtthi
01 diem.
- Tü 50— 99 ngithi
02 diem.
- Tir 100— 199 ngirii
03 dim.
- Tt'r 200 — 499 ngi.thi
04 dim.
- Tir 500 — 999 ngithi
05 dim.
- Tir 1000— 5000 nglIi
07 dim.
- Trên 5000 nguii.
10 dim.
12.3. Mat d ngithi trén Xe.
- S'Cr dimg dithi 50% s gh ngi cUa xe
0 dim.
- Sir dimg 50% dn dmi 70% s gh ngi c1ia xe
05 diem.
- Si'r ding trên 70% s gh ngi cüa xe
10 diem.
13. Các trang thit bi h trç phông, chng djch trên phu'o'ng tin thra don
ngtrbi lao dng (15 dim)
13.1. Thông giO trênphurrng tiçn.
- Thông gió tir nhiên (nit cira)
0 di&m.
- SCr ding diu baa
03 dim.
13.2. CO san dung djch sat khua2n tay ChLa trên 60% ndng d can.
-Co
0dim.
- Không
03 dim.
13.3. Thcc hin do nhit d cho ngithi lao dng trithc khi len Xe.
Co
0dim.
- Không
03 dim.
13.4. Lp danh sách hoác theo d51 ngzthi di xe bang the'.
- Co
0 diem.
- Không
03 dim.
13.5. Thztc hiên ye sinh, khz'c khuO'n xe tnthc/sau mi ln dira dOn.
-Co
0dim.
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- Không
03 dim.
14. Phirong an frng phó phông, chng djch (50 dim)
14.1. Kê hoqch ingphó.
- Co k hoach
0 dim.
10 dim.
- Không có k hoach
14.2. Can bp ctcu mi thông tin ye' phông, chông djch.
0dim.
-Co
-Không
05dim.
14.3. B trikhu vic/phdng cách ly tzm th&i.
-Co
0dim.
03 dim.
- Co nhtrng không diing quy djnh
05 dim.
- Không CO
14.4. Co trçzm y te/ngir&i lam cong tác y té' hoc hcip dng v&i cci s& khám
bnh chIa bnh theo quy djnh.
0diêm
-Co
05 dim
- K]aông
14.5. Ti lç ngie&i lao dng dwcrcpho2 bien, hithng dO'n các thông tin vphOng,
chô'ng dfrh tçzi noi lam vic/ kj tc xá/ noi lu'u tn cia ngw&i lao dng.
0 diem.
- 100% ngi.r&i lao dng
- T 1 không dt.rçic ph bin, hithng dn giãm tir 90% xuing 10%
01-09 dim.
10 diem.
- Duñi 10% nguôi lao dng:
14.6. Hw&ng dn/tuyén truyen tai các vj tn cá'n thiê't (no'i lam viêc, cáng tin,
khu v sinh, kj5 tz.c xá cho ngicài lao dç3ng, cOy ATM cOy nzthc uO'ng cOng cong, may
bàn hang tt d5ng, trên phitong tiçn vqn chuyê'n,...).
0 dim.
- Co d.y dü
03 dim.
- Co nhxng không dy dü
05diém.
-KhôngcO
14.7. PhOn cOng ngir&i giOin sat ths-c hiçn a tf-ng k/thu.
0 dim.
- Co dy dU
03 dim.
- Co nhi.rng khOng dy dü
05 diem.
- Không cO
14.8. Thành 1p doàn tc kie2m tra và di kiem tra hang ngày.
0 dim.
- Co dy dü
03 dim.
- Co nhimg không d.y dü
05 dim.
- Không cO
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15. 9 sinh, khr khidn môi trirôiig ti noi lam vic/ k tüc xá (30 dim)
15.1.Thwc hin v sinh, kh khud'n.
-Cód.ydii
0dim.
- Co nhi.rng không dy dii
05 diem.
- Không có
10 dim.
15.2. Si" drng dung dch khi khuá'n.
-Diingquydjnh
0dim.
- Không dáng quy dnh
05 dim.
15.3. Thcc hiên lam sgch b mgt tnthc khi khz. khuá'n hcng ngày.
- Co dy dii theo quy djnh
0 diem
- Co nhimg không dy Oi
03 diem
- Không có
05 dim
15.4. Phwongpháp khi- khua2n.
- Diing quy djnh
0 dim
- Không dung quy djnh
05 diem
15.5. B tn thing rác có n4p dy tçzi các vj tn thugn tiçn.
- CO d.y dii
0 dim
- Co nhtmg không dy diX
03 dim
- Không có
05 dim.
IV. DANE GIA VA KET LUAN NGUY CCI
1. Chi s nguy co' lay nhim (sau dày gi tt là CSNCLN)
CSNCLN duçic tinh bang thng s dim thirc tê châm ti cc si san xuât, kinh
doanh chia cho tng s dim ciia các chi so tr 1 den 15 phân II & trén nhân vó'i 100.
CSNCLN = (CS1+CS2+CS3+. . .+ CS15)/300*10&.
2. Phirong pháp dánh giá
- Dnh giá di vói thng phân xlr&ng, day chuyn, khu vrc san xuAt,... d xác
djnh nguy Ca ciia trng phãn xu&ng, dày chuyn, khu vrc san xu.t,
- Dánh giá di voi toâri bô ca s& san xut, kinh doanh bng trung binh cong
dina dánh giá ciia tirng phân xu&ng, dày chuyn, khu vile san xut,...
- Nu s dim ciia &ng nôi dung s 8, 14, 15 dt trên 50% s bj coi là dim
liêt và sè xp luôn thuôc nhóm có nguy ca lay nhim cao.
- Vic tam dfrng hoat dng hay thirc hin các bin pháp khc phic cUa Ca s&
san xu.t, kinh doanh sè ap diing theo tirng phân xlr&ng, dày chuyn, khu virc san
xu.t,... và theo miic d nhóm nguy ca lay nhim.
- Dôi vói ni dung sO 2 (Mat d ngithi lao dng & các phân xIr&ng tInh bng
so din tIch lam vic cho 01 ngu&i lao dng) và ni dung s 12.3 (Mat d ngithi
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trên xe) thrc hin chm dim khi có yeu cu giãri cách cüa Cbinh phü hoc Ban Chi
dao qu6c gia hoc B, ngành lien quan. Nu không ch.m dim thi duge tinh là 0
dim (không dim) và s dim ti da cüa ni dung s 2 và ni dung s 12.3 không
tinh vào miu s chung khi tInh chi so nguy ca lay nhim chung cüa ca sô san xut,
kinh doanh.
3. Xp 1oi nhóm nguy ccr lay nhim
- Tong s c1im ch.m dat di.r&i hoac bng15%: R.t It nguy ca. Phãn xung,
day chuyn, khu vrc san xu.t... /Cci sà san xut, kinh doanhduçc hot dng tuy
iThiên vn thithng xuyen duy tn và dánh giá n1a.m darn báo các diu kin phông,
chng dch.
- Ttng s diem ch.m dt tr 16- 30%: Nguy ca lay nhim th.p. Ph xung,
day chuyn, khu virc san xu.t... /Ccr sO san xut, kinh doanh duçic boat dng, phái
kim tra djrih kr d khc phic các h?n ch a chi s th?inh phAn cao nht.
- Tang s dim ch.m d?.t tr 3 1-50%: Nguy Cu lay nhim trung binh. Phan
xtrang, day chuyn, khu virc san xu.t... /Cci sâ san xiit, kinh doanh có th dugc
hoat dng vói diu kin phái thu&ng xuyên dnh giá và khc phiic các clii s thành
ph.n cao nht mói duçxc phép hot dng.
- T&ig s di&n ch.m dat tir 51- 80%: Nguy cu lay nhiêm cao. Phãn xir&ng, day
chuyn, khu virc san xut... /Cu s& san xu.t, kinh doanh phâi có ngay giãi pháp kh.c
phiic các thn ti d giãm thiu nguy cci. Nu khOng, có th phâi t?m drng hoat dng.
- Tng s dim chm dat tü 81 - 100%: Nguy cu lay nhim rt cao. Phãn
xithng, day chuyn, khu v1rc san xut... /Cu sa san xut, kinh doanh nell dirng hoat
dng và thirc hin ngay giái pháp khc phiic các tn t?i d giãm thiu nguy Cu.
V. TO CH1C THTC HIN
1. Ngirôi sfr ding lao dng
- T chirc thirc hin vic dánh giá nguy cci tai cci s& san xu.t, kinh doanh theo
Hithng dn nay ngay sau khi nhn dugc hiróng d1n và báo cáo kt qua dánh giá v
thuông trirc Ban chi dao phông, chng djch COVID-19 cp tinh;
- C th kt qua dánh giá, thrc hin các bin pháp khc phiic (nu có);
- Vic thrc hin dnh giá lai dugc tMn hành thu&ng xuyên It nht 2 tunJln
hoc khi CO ngixi lao dng thuc din là ca bnh, ngthi tip xc vng 1, ngu&i tip
xitc vông 2 hay có sr C6 khác.
2. Các B, cr quan ngang B, ccr quan thuc ChInh phil: hi dao các cu
sa lao dng tnirc thuc nghiêm tüc trin khai thyc hin vic dánh giá nguy cci lay
nhim tai cci sâ san xu.t, kiuh doanh. Kim tra, giám sat vic thvc hin và báo cáo
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kt qua trin khai cho B Y t (cci quan thumg trirc cüa Ban Chi dao quc gia
phông chng d4ch COVID-1 9).
3. D ngh Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam chi do Lien doàn lao dng
các cp phi hcip vi các B, ngành và dja phixong tham gia vic th chirc trMn khai,
tuyên truyn, ph bin; kim tra, giám sat vic dánh giá nguy ca lay nhim t?i Ca Sâ
san xut kinh doanh.
4. Uy ban nhân dan các tinh/thành ph
4.1. Chi dao Sô Y t chü tii, phi hcip v&i Si Lao dng - Thixcmg binh và Xã
hi và các S&, ban ngành lien quan, Lien doàn lao dng tinh, Ban Quãn lçr các khu
cong nghip thirc hin:
- Ph bin, hi.r&ng dn các cci s& san xut, kinh doanh trén dja bàn thçrc hin
dánh giá nguy ca theo huóng dn nay.
- Tin hành dánh giá nguy ca lay nhim cüa các ca s0 san xu.t, kinh doanh
và báo cáo v Ban CM dao phông, chng djch COVID-19 c.p tinh.
4.2. Trên ca sO, kt qua dánh giá, giao Ban Chi d.o phông, chng djch
COVID-19 c.p tinh d xut Uy ban nhân dan c.p tinh quyt dnh các bin pháp xi:r
ic di vi các ca s san xu.t, kinh doanh khOng dam bão cong tác phông, chng
djch theo quy djnh.
4.3. Kiêm tra giám sat vic thirc hin cOng tác dánh giá nguy ca lay nhiêm t?i
ca sO' san xut, kinh doanh trén dja bàn.
5. Trong qua trInh trin khai thtrc hin mci khó khán viró'ng mc d nghi.
giri v Bô Y t (Cc Quãn l môi truerng y t)./.
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PHVL1JCSO1
HU(1NG DAN PHONG, CHONG DICH COVID-19 Kill TO CffU'C HQP,
HQI NGHI, HO! THAO, TAP HUAN, SI KLN T4P TRUNG
I. YEU CAU DOT vOi DON VT TO CffUC SI KEEN
1. L.p daub sách Ban t chüc, ngthi tham di:r hop, hi nghj, hii thão, tp
hun, sr kin t.p trung clông ngithi (sau day gi là sir kin) vri dy dü thông tin bao
gm h và ten, dja chi cong tác, nth cix trü và s din thoai lien h.
2. Phông, hi trithng, dla dim th ch'(rc sr kin phãi dam bão thông thoáng.
Tfu tiên sir diing thông gió tir nhiên, h?.n ch sü ding diu hôa nu có th.
3. S.p xp các vj tn ngM cách nhau dam bào khoâng giãn cách tôi thiêu theo
quy dinh. Nên sp xp, dt bin ten và thông báo trithc các vj tn ngi d khách tham
dirchüdngvàovj tn.
4. Kim tra than nhiêt tnrc khi vào dir sr kien. Bô trI ngti?i mi cira cho
khách tham sir kiên (nu duoc).
5. Co bin báo/quy djnh yêu c.0 nguôi tham dir sr kin: Phâi khai báo y
din tCr; thirc hin deo k]iAu trang theo quy dnh; rra tay tnthc khi vào tham gia sir
kin; không trao di ho.c nói chuyn; gi khoàng each t& thiu theo quy dnh vâi
ngithi khác trong qua trinh tham dr sr kin.
6. B tn ncii rCra tay vi mthc sach và xà phàng hoac dung djch sat khuAn tay
có chia It nht 60% d cn tri.rôc khi vào phông, dja diem to chüc sr kin.
7. Phc vI giãi khát và nuóc utng tai ch cho tfmg cá nhãn tai v trI d duçc
s.p xp tnixc (nu có th).
8. Khuyên khIch không giái lao tp trung giüa gi. Giãi lao, nghi ti ch. T
chüc t.p th diic gifra gi& ti ch theo khuyn cáo cüa B Y t.
9. An ung tai sir kien: Uu tiên hmnh thi.'rc an ung tai ch vri su.t an, ung cá
nhân. Nu an tp trung phài dam bào khoãng each thi thiu theo quy djnh, ngi so
le, không ngi di din hoac có vách ngän giüa các vj tn ngi. Không nói chuyn,
thão lun trong gi& an.
10. Dam bão v sinh, khü khu.n môi trithng hng ngày tai dja diem to chirc
s1r kiin theo hithng dn cüa B Y t v khir khuàn tai ncii lam vic. Lixu thirc hien
khCr khun các b mat có nguy cci tip xüc tai phông hçp (mat bàn, micro, bàn phim
may tInh dCing chung, các nilit b.m diu khin,...) sau mi bui lam vic boac khi
th.y cn. B tn dü thiing dirng rác thu gom rae thai.
11. B trí phOng cách ly khi có tmng hqp mt möi, ho, sot, dau rat hong
hoac khó thâ trong th&i gian tham dir sr kin và xü tn theo hi.ro'ng dk t?i m%lc VI,
Phn I cüa Huórtg dan.
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12. B tn ngirô'i kim tra, giám sat thirc hin các quy djnh v phàng, chng
djch nêu trên.
II. YEU CAU DOI vOl NG1J5I THAM DU ST) KIN
1.T'tr theo döi slrc khôe. Nu có môt trong các biu hin mt môi, sot, ho, dau
rat h911g, khó thâ, hoc dang thirc hin cách ly y t theo quy djnh cña B Y t thI
không tham dr si.r kien.
2. KhaibáoytdintCr.
3. feo khu trang theo quydjnh.
4. Thrc hin dy dü các bin pháp v sinh cá nhn khi tham dir sr kin, c11
thnhi.rsau:
- Rüa tay thung xuyên vói nuóc s?ch vâ x phông trong It nht 30 giây hoc
sCr dimg dung djch sat khu.n có trên 60% nng d cn, dc bit trtxàc khi vào phông
h9p, tnthc và sau khi an ung.
- Không dira tay len m.t, müi, niing. Không khac, nh ti ncii to chtrc s1r
kiin.
- Không dfmg chung các d dàng cá nhân nhix cc, chai nuóc, khàn tay,...
- Chun b các trang bj cá nhân cn thit cho thai gian dir sv kin nhix khàn
giy, khu trang, dung djch có chCra cn (It nht 60% cn), bInh dijng nuóc ung,...
5. Hin ch tii tp dông ngithi;
6. Dam bão khoãng cách khi tip xüc vói ngithi khác theo quy dnh.
7. Nu có biu hin mt mOi, sat, ho, khó thâ phài báo ngay cho Ban t chirc
srkien.
8. Tun thu dy du huóng d.n và quy dnh cüa Ban to churc sir kien.

27

PHU JC SO 2
NHt}NG VI1C NGTf(iI LAO BONG CAN LAM
BE PHONG TRANH MAC COVID-19

TT

VIEC CAN LAM

Triroc khi den no'i lam 'sriêc
Tir kim tra than nhit (do nhit dt), theo dôi src khOe bàn than.
Thirc hin cty dü các bin pháp v sinh cá nhàn.
Rfra tay thir&ng xuyên
Süc ming, hQng bng nixäc mui 9%o hoc nithc siic ming
An u6ng hgp v sinh, dü dinh dräng
H?.n ch tip x'(ic vói v.t nuôi, ding vt hoang d
3 Chun bj các trang b cá nhân cn thit cho thai gian lam vic/di cong tác
Ni.thc ung hcrp v sirih Va cc ung dñng riêng (dam baa v sinh);
Khãn giy, khu trang, gang tay, dung djch sat khun tay
Qun áo sr diring riêng khi lam vic, tüi dirng rác (nu c.n)...
Tham kháo thông tin v tinh hInh djch và các khu virc có nguy ccx lay nhim
Can nhAc trii&c khi dn các khu vic, da phircrng có nguy ccx lay nhim
COVID-19 nu có bnh mn tinh (nhu bnh tiu thrOng, bnh tim mach và
bnhphi,...)
Tim hiu thông tin và các bin pháp dr phOng lay nhim COVID-19
4 Nu có mQt trong các biu hin mt mài, st, ho, dau rat hcng, khó th thi &
nhã hoc k' tue xá, không dn noi lam viêc và thiic hin nhi.r sau:
4.1 Khi&nha
Deo khu trang, ti,r cách ly & phOng riêng, thoáng khi, gi& khoãng each vói
nguOi khác It nht 02 met.
G9i din cho thr&ng day nóng cña S& Y t hoc B Y t (s din thoi 1900
3228 hoc 1900 9095) và ctn ccx sOy t gn nht d khám và diu trj.
Thrc hin dy dfi các bin pháp v sinh cá nhân theo khuyn cáo cüa Bt Y
t. Thai bO khu trang, khãn giy sau khi sfr ding vào thing rae có np dy
kIn hoc vào lñi và buc kin ming.
SCr d1ing riêng do dung cá nhân nhii c6c, ung rn.rOc, bat, düa,... Hn ch sir
dmg phircrng tin giao thông cong cing, không dn ch dong ngii&i.
Chil dng cp nEat tinh hInh sue khOe, k& qua kbám cho dan vj quàn l.
4.2 Khi & k tüc xá, thông báo v&i Ban quãn l' k' tic xá d thc hin theo
Hithng dn t?i Mic VI, Phn I vá Phu 11 1c 4 cüa Hithng dn nay.
5 CO trong th&i gian cách ly tai nhà theo quy djnh cüa Ban Cbi dao Quôc gia
phOng, chng dlch COVTD-19? Nu có thI nghi 0 nhà.
II Ti nol lam viêc
6 Ngiiri lao dng deo khu trang thee quy djnh cüa ChInh phu hoc Ban chi
do qu6c gia phOng, chông dch COVID-19.
I
1
2
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Dánhdu
(X)aa lam
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7

VIEC CAN LAM
•
Dam bâo khoãng giãn cách ti nci lam vic, hi h9p, khi an ca cüa ChInh
phü hoc Ban chi dao quc gia phông, chng djch COVID-19. Khong ti tp
dông ngirôi khi nghi giila ca, nghi tnra,... Lp vách ngän gifra các vj ti-I lam
vic (nu có th)

8

Tng cithng sir ding các phirong tin thông tin lien lac tr xa d giãm tiêp
xic tn-c tiêp.

9

Thirc hin dy dü các bin pháp v sinh cá than
Rra tay t]nr?mg xuyên

10

Che kin mill, ming khi ho hoc ht hoi, tt nht b.ng khän vái hoc khn
tay, hoàc mat trithc khuru tay.
Bô khàn giy che miii, ming vào tñi dóng kIn d v'rt vào thiing rác thing
ncTi quy dn.h và tha tay vth xà phông.
Không dira tay len mit, miii, ming.
Không khc, nh tai noi lam vic.
Duy ti-i các thói quen tot cho süc khôe.
Tp th diic gi&a ca lam vic, tich crc vn dng co th.
An chIn, u6ng chin và dam bào ch d an ung dy dii dinh dmrOng.
Không dung chung các d dumg cá nhân. ithx cc, chai ninfrc, khàn tay,.

11

Báo cáo v&i ngixOi quãn 1' hocIvà nguOi lam cong tác y t th1rc hin xur t1
theo quy djnh nu phát hin bàn than hoc ngxOi ciing lam vicfkhách hang
có mt trong các biu hin mt môi, s6t, ho, dau rat hong, khó th tai noi
lam viêc hoc là ca bnh hoc ngirô-i tip xiic vOng 1, hoc ngithi tiêp xiic
v0ng2.

12

Cliii dng thuOng xuyên v sinh mt bàn lam viêc, các dyng cii lao dong và
vj fri thir&ng xuyên tip xic ciia cá nhân bang dung dch sat khun. Han ch
diing chung các dvng ci, phrang tin lao dông,... nu có phâi v sinh các vi
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ti-i tip xiic bang dung djch sat khun tnthc khi sur dimg.
Không có thai d k' thj vâ phãn biet di xfr tai noi lam vic di v&i các
trtthng hçp dà hoàn thành vic cách ly y t hoc phái di cong tác dn các
thu vrc có nguy Ca lay nhim COVID-19 hoc dã dugc diu trj khOi
COVID-19,

14

Ngix&i lao dtng lam ngh, cong vic có nguy cci tip xiic và lay nhim cao
Sü ding gang tay phü hçp d giâm tip xiic thông c.n thit.
Dec kh.0 trang diing cách.
Hn ché bat tay, tiêp xiic v&i khách hang trong khoàng cách duói 2m.
Mc qu.n áo phOng h trong tnr&ng hcTp phâi tip xiic viii tnthng hcrp nghi
nhim bnh (bao gim câ kbu trang, kInh, mU, gang tay).
Ngir&i diêu khiên phircmg tin giao thông Cong cQng Va phrrcrng tin giao
thông sur dmg iing dmg kt ni chii dng thirc hin dóng m cura xe cho
khách (nu cd th).

15

Ngi.thi lao dng di cong tác dn thu virc có nguy ca lay nhim COVID- 19
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Dánhdâu
(X)dalam
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VIEC CAN LAM

Tuân thu các quy djnh v phông, chtng dlch cüa chinh quyn dja phucmg
noi dn cong tác
Rira tay ththng xuyên, giü gin v sinh cá nhãn kin ho, ht hcii.
Tránh xa it nht 02 met di vri nhthig ngix&i dang ho hoc ht hai.
Khi có các biu hin s& hoc ho, dau rat hcng, khó th trong kin di cong tác
- Deo khâu trang.
- H?n ch thi da tip xiic vâi nhthag ngl.r&i xung quanh.
- Thông báo vó1 ngiiOi quàn 1', gçi din cho thrOng day nóng cia Sâ Y t
hoc B Y t (st diên thoai 1900 3228 hoäc 1900 9095) và dn co sâ y t
gn nht d dir?c ti.x v.n và diu tn kip thOi.
III Ktthüccôngvic
16 D9n v sinh và vfrt bO tui chra khän giy, kh.0 trang, 4t diing cia si.'r dmg
vào thiing rác dung nai quy dnh và tha tay
17 Không mc qu.n áø, giy, üng si:r ding khi lam viec v nhJk' tue xálncxi
km th.
18 Dê qun áo, vat dicing (di v&i khu trang, gang tay sr dimg nhiu 1n) cia sr
dung trong tñi kin
19 Git sach qun áo, vat d1ing sau mi ca lam vic.
20 Tnthng hçcp di cong tác v tO khu virc cO nguy cu lay nhim COVTD-19
- Tr theo dOi các tniu chirng trong 14 ngày và do mhit d hai IAn mt ngày.
- Nu xut hin CO mt trong các biu hin sat, ho, dau rat hQng,khó th&:
+ Gçi din cho thrOng day nOng cña Sà Y t hoc Bô Y t (s din thoai
1900 3228 hoc 1900 9095) và d&n cci sâ y t g&n nht d &rçic hi.rthig dn
và cách ly theo quy dinh
+ Deo khAn trarig.
+ Han eh tM cia tip xüc gAn dir&i 02 met vài nhüng ngithi khác.
+ Thông báo cho nguOi quãn 1 hoc/và ngithi lam cong tác y t ti noi lam
vic d thông báo cho nhfhig ngi.rOi tip xüc gAn tai nci lam vic tir theo döi
sic khOe và dn ccr s& y t khi cAn thit.
IV Thirc hin vic tuyên truyn các bin pháp phrig, ching dch COVIID19 cho dng nghip, gia dInh và cong dng. Không phát tan các thông tin
khOng chInh thüc, chua di.rçic kim chüng.
V Nghiêm tiic thirc hin vic khai báo y t din tfr t nguyen và thu&ng
xuyên cp nhat thông tin sñc khôe cá nhân theo hirOiig dAn cüa B Y tL
VI Tuân thu và th1rc hin dAy dü ni dung, bin pháp phông, chng djch
COVID-19 theo hithng dAn nay và các quy dinE, yêu cAn cüa ng.r&i si:r dimg
lao dng. Tham gia tIch crc các hoat dng v sinh môi trtr&ng, cac hot
dtng phOng, chng djch benh tai ncri lam vic và tai cong dng
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1

Quyt djnh thành 1p Ban chi dao phông, chng djch COVID-19 t?i ncii lam
v'c
Thit 1p kênh lien lac vói Trung tam Kirn soát bnh tt/Y té dr phông các
tinh, thãnh ph6 hoc thông qua d'tr&ng day nóng cüa Sà Y t hoc B Y t (s
diên thoai 1900 3228 hoãc 1900 9095).
Phân cong và cong khai thông tin lien lac (ten, s din thoai) cüa can bô du
mi phi trách v cong tác phOng, chng d4ch COVID-19 t?i nai lam vic, k
tüc xi
Xây dimg k hoach phOng, chng djch COVID-19, k hoach phài bao gm câ
phircing an xir tn và b tn phOng d cách ly tm thci di vi tnxông hcip ngithi
lao dng có mt trong các biu hin s&, ho, khó th&; hoc là ca bnh hoc
ngi.thi tip xiic vOng 1, hoc ngtrOi tip xüc yang 2 trong qua trinh lam vic
hoc khi dang i k' tüc xá.
Rà soát và kim fra các vtt ti.i, h.0 cAn phc v phOng, chông djch nhi.r khAu
tnang, xà phOng, ntr&c rfxa tay, dung dich sat khuAn tay (chüa It nEAt 60% cn),
v sinh môi trtthng (Chioramine B,...), thiing dirng rác thai,...
Phuc7ng an x1r tn và b6 tn phOng riêng d cách ly t?m th&i di vài truOng hçp
ngathi lao dng cO mt trong các biu hin s&, ho, khô th& trong qua trinh lam
v1c.
KhOng cho phép ngllOi khOng có phn sr vào khu vrc lam vic/k tüc xá
B tn uhãn 11:rc ti cng ra vào vào dAu ca lam vic d do than nhiet nhanh cho
ngithi lao dng và thirc hin khir khuAn (nu co thA). Dam bão khoàng each
giãn cách di v&i ngthi lao thng tai khu vi,rc cng ra vào t?i thai dim dAu gi&
vàkhihtgiO']àrnviec. Rà soát, sp xp và t chirc Cong vic t?i nai lam vic d dam bào giãn cách
theo diing quy djnh. Lp vách ngãn gia các vj trI ngi, nu có th.
Han ch t6 chic các cuôc h9p, hi nghj, cac hoat dng tp trung dông ngi.rOi
trir tnr&ng hcrp thi,rc sir cAn thit.
Cu ch cho phép ngithi lao drng lam vic tai nhà hoc b ti-I ca lam vic linh
hot, hi tháo trrc tuyn, phl.rcTng tin truyn thông xã hi khác, E-mail,...
Rà soát khu vic nra tay, nhà v sinh, dam bão v sinh môi tnithng, khCr khuân
- B tn dAy
khu vrc nra tay bAng xà phOng hoc dung dch sat khuAn tay
có chia it nEAt 60% dt cn tai các vj tn tnr&c khi vao lam vic, tn.r&c va sau
khi an và ti các khu v sinh; t.i các vi tii có tip xüc chung nhu: cay ATM,
cay ung nirrc cong cong, may ban hang t1r dng.
- BO tn dü thUng drng cht thai có nAp dy
- Dam bào CO dü các trang thit bj, hOa chAt phiic vi cong tác v sinh, khir
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khun
Dam bão cung cp dii nr&c sach dung cho an u6ng, sinh hoat 24/24 gRi và dii
nhâ v sinh theo quy dinh
Ti ncri lam vic phãi tip xi'ic vài nhiu ngithi
- Can nhc lAp dt h thng vách ngãn trong su6t
- Cung cAp và hithng dn sir ding khAu trang, gang tay dung each
- Cung cAp các dung djch sat khun cô trên 60% nng d cn t.i các khu vrc
tip xiic, giac djch.
V sinh môi trithng, khir khuAn hAng ngày (Bang kim tai Phi 1ic 5 ciia
Hirong dn nay).
Tang cuông thông gió, hoc m& cüa s, c1ra ra vào, hoc sü ding quat.
Thtthng xuyên v sinh h thng thông gió, quat, diu boa.
Dam bâo an toàn thirc phm tai noi lam vicIkhu djch vulkfr tüc xá ciia ngithi
lao dng.
Ngi.iOi cung cAp djch vii an ung phài duçic him tra, giám sat süc khôe, dam
bão các diu kin v sinh, deo khAu trang vã gang tay khi phiic vi.
p xp gi nghi giài lao/an trua lech gix. Cung cAp suAt an cá nhan. Tránh
tp trung dông ngi.thi 0 cäng tin trong mt khung gii, tránh ngi di din,
không noi chuyên khi an. An xong rOi khOi cãng tin ngay, tránh tip xiic
không cn thit.
LAp vách ngän gia các vi tn ngi an, dam bão khoâng each khi an, b6 tn so
le.
B trI khu virc rCra tay tnrOc và sau khi an. Thixc hin v sinh, khr khun ngay
sau môi lizçrt an, uông.
Hn ch sr ding tin mt d chi trá bUa an Ca.
Di vói phi.rcrng tin giao thông cong cong và phuang tin si'r duig 1rng dung
kt ni, khuyn khIch lAp dt vách ngän gifra nguOl diu khin phixcng tin và
hãnh khách.
To chiic dua don ngrOi lao dt5ng phài dam bão các quy djnh sau:
- S hrcrng ngtr&i trén xe dua dOn ngithi lao dng thc hin theo hu&ng dn v
quy djnh giãn each trên phucing tin giao thông ciia B Giao thông vn tâi.
- B tn camera giám sat trên xe (nu có th). Khuyn khIch thông gió tir nhiên
tren phucTng tin. Dam bão có sn dung djch sat khuk tay chira trên 60%
nông d con.
- Thuc hin do nhiêt do cho ngi.thi lao dng Va YU c&u ngi.rOi lao dng tha tay
sat khuân thrc khi len xc.
- Lp danh sách hoc quân 1r danh sách ngithi lao dOng di xe hoc bng the.
- Thrc hin v sinh, khr khun xe sau mi IAn diza don.
Thông báo, d nghj the dcm v cung cAp nguyen vt 1iu san xuAt, kinh doanh,
djch vii (thrc phm, cung cAp suAt an, v sinh môi trithng, khr khuAn. .) cam
kt d bào thirc hin các quy djnh v phOng, chng djch COVID-19.
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20 Khi có U-is&ng hp ngrôi lao dng/khách hang có mt trong các biu hin mt
mOi, s& hoc ho, dau rat hçng, kho thâ tai noi lam vic hoc là ca bnh hoc
ngix&i tip xiic yang 1, hoc ngithi ti&p xüc vông 2 thI thrc hin theo hithng
dn ti muc VI và VII PhAii I cüa Hthng dn nay. Di vâi co s& lao dng có
phông, ir?m y t tai nth lam vic cn rà soát sp xp và thông báo 1i di riêng
dàrth cho nguôi lao doug có môt doug các biu hin mt môi, ho, s&, dau rat
hçng, khó thä dn khám va ttr vAn.
21 T chi'rc tp huA.n cho tAt cã ngithi lao dng thc hin các bin pháp v sinh cá
nhân và giü gin v sinh xnôi trtthng nth lam vic, hn ch tip xüc các be mt
nu không cAn thit, thirc hin nghim các quy djnh cCia cong ty và ciXa B Y
té hong phOng, chêing djch COVID-19. T chüc cho ngithi lao dng thrc hin
khai báo y t din tcr (app NCOVI hoc các giài pháp cp nht) theo quy djnh
cñaBôYt
22 T6 chiXc thông tin truyn thong, treo, dan các áp phIch, phân phát các t rai ye
phOng, chng djch COVID- 19 ti các khu virc cOng cong (khu virc dmg
chung t?i nai lam vic, cãng tin, khu ye sinh, cay ATM), trên phirang tin vn
chuyAn d nguri lao drig/khách hang có th d9c và lam theo.
23 Ban hành các quy dnh v phOng, chng dch cüa don vj và cO chA tâi xtr i
các vi pharn nu ngi.rri lao dng không tuan thu.
24 Dam báo diu kiêri và t chrc thrc hin dAy dü các nti dung cüa Hi.r6ng dan.
B tn ngithi thrc hin kin tra giám sat viêc thc hin các quy djnh phOng,
chng dich ti noi lam vic.
TT
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1

Lien h vói Trung tarn Kim soát bnh tt/Y t dir phàng các tinh, thAnh ph
hoc thông qua dithng day nóng cüa Sâ Y t hoc B Y th (s din thoai
1900 3228 hoc 1900 9095) d d.rçic huóng d.n, phi hçrp xây diing k
hoach và h lrq trin khai cong tác phOng, chng djch.
D xut ngithi sir ding lao dng thành 1p Ban chi dao phOng, ch6ng djch
COVID- 19 tai ca si lao dng.
Tham mini cho ngtr&i sfi di1ng lao dng xây drng và ban barth K hoch
phông, chng djch COVID-19
Tham mini cho ngi.räi si:r diing lao dng d ra thông báo, hir&ng dn di vài
cac dan vj di tác cung cp nguyen vt 1iu san xut, kinh doanh, các dich
v.
T chic tp hun, tuyên truyn các bin pháp v sinh cá nhân và phông,
chng dich cho ngr&i lao dng và khách hang (nu có),t chirc cho ngix&i
lao dng thc hin khai báo y t din th (app NCOVI hoac các giãi pháp cp
nht) theo quy dnh cua BQ Y te.
D xut ngthi si'r ding lao dng b tn và b sung trang thi& bj, khu trang,
xà phOng, dung djch rCra tay sat khun,... cho b ph.n y tê t?i ca s& lao
dng; b trI khu riêng d xfr tn khi có tnthng hcip có mt trong các biu hin
st, ho, khó th&.
•Phi hcip v&i t6 tru&ng, ngthi phi trách các phông ban, b phn an toàn v
sinh lao dng, cOng doàn thirc hin kim tra, giám sat, nhc nh& cáct, phan
xuOng, phOng, bar, nhân vien v sinh, khr khu.n mOi trir&ng, các dan v! di
thirc hin theo Inr&ng dn
tác (ngiiOi cung cp nguyen 4t lieu, dich
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phông, chng dich.
diing lao dng d b sung kp thai 4t tr lieu
Kiêm tra, báo cáo ngithi
hao, trang thit bj y t theo quy dnh tai bO ph.n y t.
Phi hgp vói t6 trirng, ngi.thi phi trách các phông ban d theo dOi sirc khOe
ng.thi lao dng. Khi phát hin ngirai lao dng có mit trong các biu hin
mt mOi, st, ho, dau rat hcng, khó thà tai nth lam vic ho.c là ca bnh hoc
ngithi tip xiic vOng 1, hoc ngithi tip xiic vOng 2 thi thirc hiên xir tn theo
quy djnh t?i niiric VI và VII cüa Ph.n I Hu&ig dn nay. E)i vài ca s lao
dng có phOng, tr?m y t tai nth lam vic cn rà soát sp xp và thông báo
l& di niêng dành cho ngithi lao dng có mt trong các biu hin mt mOi, ho,
s6t, dau rat hpng, khó th& dn khám và ti.r vn.
Thir&ng xuyen cp n1at, tng hçp báo cáo thirc hin cong tác phOng, ch6ng
djch COVID-19 tai noi lam vic h&ng ngày, tuan, tháng.
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V sinh khfr khun tal noi lam viêc
Cong tác v sinh cong nghiëp, v sinh chung tai no,i lam vic. Di vâi nn
nhà, Pthng, bàn gh& các d vt trong phOng, phàn xiiOng, gian bàn hang, các
b mat có nguy cci tip xüc cao, khu v sinh chung: khr khu.n it nht 01
lãnlngày.
V tn có tip xác thu&ng xuyen nhu tay nm cüa, tay vjn cu thang, tay vjn
lan can, nñt bm thang may, cOng tc din, diu khin tir xa, bàn phIm may
tinh diên thoai ftàng chungrtht bm tai cay ATM, may bàn hang tir dng,
binh nithc ung cong cong,... khir khun It nht 02 1n!ngây
V sinh khCr khun khu vrc v sinh chung 02 ln1ngày
Tang ctthng thông khI ti các khu virc, v trI lam vic, trên phircing tin giao
thông vn chuyn ngithi lao dng bng each tang thông gió hoc mi cira ra
vào và cra s& sr diing quat hoc các giái pháp phü hqp khác. Thir&ng xuyên
v siuh h th6ng thông gió, qut, diu hOa.
Thu gom chit thai vâ thra di xü 1' hang ngày.
V sinh môi truOng, khü' khuân t3i k tüc xá
Di vói nn nba, bàn gh, cac d vet, b mt có nguy cci tip xüc: khr khun
ItnMt0i 1nIngày
Di vâi vj tn có tip xüc thiserng xuyên nhu tay nm ci:ra, tay yin c&u thang,
tay yin Ian can, niit bm thang may, cong tc din, diu khin tir xa, nut brn
tai cay ATM, may bàn hang ti dng, binh mràc ung cong cong: khi.r khu.n
It nMt 02 1nJngày.
Di v&i khu virc ra tay, nhà ye sinh: Don ye sinh, lau r&a, kh khun It nht
02 1nIngày.
Tang cu&ng thông khI t?i các phOng trong k' tñc xá cho ngi.rOi lao dng bng
cách ma cra ra vao và cra s's, sir ding quat. Thu0ng xuyên v sinh h thng
thông giO, quat, diu bOa.

9
xá cho ngirài lao dng và thirc hin thu gom, xir l hang ngày
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1

Thông báo cho can b quân l ncri lam vic, kr tüc xá và ngLthi lam cong tác
ytt?.ics&laodng.
Cung cp khu trarig y t cho ngithi lao dng và hthng dn deo dung cách.
Hn ch tip xiic v&i nhüng ngu?i xung quanh, tránh tip xi'ic gn duâi 01
met vói nhfing ngithi khác
Thra dn khu vijc each ly dä &rqc b tn ti cci si lao dng, k tác xá.
Gçi din cho thr&ng day nóng cUa Sr Yth hoc cüa B Y t (s6 din thoi
1900 3228 hoãc 1900 9095) d di.rcxc t.i v.n và dn ca s&y t khámvà diu
tn.
H?n ch sir ding ph.rcmg tin giao thông cong cong d di chuyn.
Thu&ng xuyên cp nht thông tin v tinE hinh src khOe cüa ngithi lao dng
do.
Lp danh sách ngizOi tip xiic và thrc hin khr khu.n t?i nth lam vicIk'
tue xá khi ca quan y t yêu c.u.
* Yéu ccu dói vái ncti cách ly tam thdi tai ny1 lain viêc, k3 ttc xá
- B trI tgi khu vtc riêng, gn cOng ra vào, tách biét v&i khu lam viêc, k' tzc
xá (nu có the).
- Phông cách ly tgm th&iphái dam bdo: Thoáng khi, thông gió tat; H4ln che
d ctic trong phông; Co ch6 ria tay bang xO phOng hock dung dich sat
khuá'n trên 60% nng d5 cn khi khOng cO dieu kin rith tay bang xâ phOng;
Co thfng thcng rác cO n4p dy kIn; Co khu vyc v sinh riêng.
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