GIỚI THIỆU MÔ HÌNH
NHÀ MÁY XANH

Quan điểm của LM VISA
khi xây dựng mô hình Nhà Máy Xanh
Mô hình cần
được thay đổi
linh hoạt phù
hợp với tình hình
thực tế của từng
nhà máy
Phát huy vai trò
của NLD tham gia
phòng chống dịch
cùng nhà máy.

Tích cực tuyên
truyền tạo tinh
thần lạc quan
tích cực

Xây dựng Giải
pháp PCD an toàn
dựa trên phân tích
rủi ro là yếu tố tiên
quyết

Sự hỗ trợ chính
sách kịp thời từ
CQQL Nhà
nước

MÔ HÌNH SẢN XUẤT NHÀ MÁY XANH

GIẢI PHÁP PCD

XANH
LAO ĐỘNG

TINH THẦN

XANH

XANH

MÔ HÌNH NHÀ MÁY XANH

1.GIẢI PHÁP
XANH
TIÊU CHÍ I
1/ Thành lập Ban chỉ đạo PCD
nhà máy
2/ Cam kết của người lao động về
PCD cùng nhà máy, xây dựng giải
pháp PCD cho cá nhân
3/ Nhà máy xây dựng giải pháp
PCD theo phân tích rủi ro cho
từng phân xưởng .
4/Tổ chức tầm soát xét nghiệm
đầu vào và định kì cho NLD tại
nhà máy theo tiêu chí đánh giá
rủi ro ( Đề xuất tầm soát định kì
mức 10%)

NHÀ MÁY CẦN
HỖ TRỢ GÌ

NLĐ TẠI NHÀ MÁY
CẦN CAM KẾT GÌ
BM LĐ xanh
(Giải pháp PCD cá nhân tại nhà máy)

Người Lao động
(NLĐ) thực hiện,
thể hiện sự cam
kết cao về PCD
cùng nhà máy
NLD kí cam kết
PCD cá nhân tại
nhà máy với lãnh
đạo nhà máy.

Nhà máy kiểm tra và
phê duyệt Giải pháp
PCD của người lao
động)

Tổ chức Xét nghiệm
tầm soát SARS-COV2
10% tổng số NLĐ
mỗi tuần theo tiêu
chí quản lý rủi ro
riêng của nhà máy.

1.GIẢI PHÁP
XANH
Tiêu chí 3: Nhà máy XÂY DỰNG GIẢI PHÁP PCD CỤ THỂ
CHO TỪNG PHÂN XƯỞNG, TỪNG KHU VỰC CHỨC
NĂNG TRONG NHÀ MÁY dựa trên đánh giá rủi ro, dựa trên
khuyến cáo ILO, hoặc dựa trên ISO 45005:2000

RỦI RO KHÔNG NGỜ (QUA KHẢO SÁT )
Qua thực hiện mô hình 3 tại chỗ.
Giao nhận cá nhân
với các đối tượng
bên ngoài (Grab/
CPN,
quán
nước,…) (24%)

Không duy trì xét
nghiệm
kháng
nguyên hoặc PCR
mẫu gộp xác suất
hoặc
định
kì,…(10%)

Chưa chú ý Khâu
phòng dịch tại
khách
sạn/địa
điểm cách ly bên
ngoài nhà máy khi
tiến hành phương
án 1 cung đường 2 điểm đến (3%)

Tiếp xúc với bảo
vệ nhà máy và
công nhân nhà
máy (11%)

Test
đầu
vào
không thể chính
xác 100% dẫn đến
lây lan cho các
công nhân khác
(15%)

Công nhân đình
công do phát hiện
ca nghi nhiễm và
lây lan cảm xúc
tiêu cực (13%)

Giao tiếp với các
thầu phụ cung cấp
dịch vụ (vận tải ,
thức ăn , vệ sinh…)
(22%)

Thời
lâu,
hiện
vào,
cách
dai

Tiếp xúc giữa công
nhân và bảo vệ

(Biểu mẫu PCD nhà máy xanh )

gian ủ bệnh
không phát
khi test đầu
vùng đệm
ly không đủ

2.LAO ĐỘNG
XANH
2.1 TIÊU CHÍ Y TẾ
1. Khai báo Y tế, dịch tễ hàng ngày trên
APP của UBND Tỉnh/TP
2. Xét nghiệm và khai báo xét nghiệm
3. Được tiêm vaccine 1 mũi, 2 mũi
4. Tiền sử bệnh tật

2.2 TIÊU CHÍ CAM KẾT XANH

NLĐ có tính kỉ luật và
cam kết cao

NLĐ ký cam kết PCD cá
nhân với nhà máy và địa
phương

4

2

3
1
NLĐ có GP PCD cá
nhân cụ thể dựa trên

Không che dấu tình
trạng sức khỏe hiện
tại

Gia đình tham gia kế
hoạch PCD với NLD

5
Tích cực tuyên truyền gia đình
và người thân cùng tham gia
chiến dịch phòng dịch

6

7

Tinh thần lan
tỏa tích cực

BỐI CẢNH THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT,
KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID 19

2.LAO ĐỘNG

XANH

2. NHÀ MÁY QUẢN LÝ

1. NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI
NHÀ và THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH
LAO ĐỘNG
Cam kết tuân thủ phòng dịch
tại nhà của NLĐ với nhà máy.

XANH

Thẩm định tính khả thi của
Giải pháp PCD cá nhân tại
nhà.

TẠI GIA ĐÌNH
Tuân thủ khai báo y tế với
nhà máy/BQL KCN trong
thời gian làm việc tại nhà
máy hoặc ở nhà với gia đình.

Tổ chức truyền thông liên tục
để NLĐ nhận thức rõ ràng về
xây dựng kế hoạch PCD cá
nhân

3. UBND, BQL KCN hỗ trợ tổ chức
Cơ sở dữ liệu toàn KCN về hồ sơ
sức khoẻ NLĐ, thành viên gia
đình NLĐ, App khai báo sức
khoẻ, hỗ trợ xét nghiệm mẫu gộp

Xây dựng biểu mẫu Lao Động
Xanh tại nhà

Cơ sở cam kết của cá nhân NLĐ và gia đình NLĐ
là cơ sở quan trọng trong PCD

3.TINH THẦN

XANH
Phong trào lan tỏa tinh thần tích cực

Y TẾ NHÀ MÁY

THỂ DỤC
Tập luyện lá phổi xanh
Cầu lông
Đá cầu
THIỆN NGUYỆN
Thi chống đẩy, xà đơn
Yoga học từ xa qua HLV Trồng rau hỗ trợ nhà máy
….
Công tác XH thiện nguyện
hỗ trợ người dân khu vực

Đào tạo kiến thức PCD
Xét nghiệm chủ động
Thi vui kiến thức PCD
Khu cách ly Fo nhà máy

VĂN NGHỆ

ĐÀO TẠO TAY NGHỀ
Đào tạo nâng cao tay nghề
Đào tạo bổ túc văn hoá

Thi hát Karaoke
Thi vẽ cổ động PCD
Thi thơ PCD
Thi chụp Ảnh nét đẹp
sản xuất Xanh
…

MÔ HÌNH SẢN XUẤT XANH
LAO ĐỘNG

Y TẾ KCN XANH

XANH

Tiêu chí :1/ Hỗ trợ cách ly F0
ra khỏi nhà máy trong vòng
24h 2/ Hỗ trợ công tác Xét
nghiệm 3/ Hỗ trợ đào tạo xây
dựng Y tế tại chỗ và đào tạo
quy trình PCD an toàn cho
nhà máy. Cho phép nhà máy
xét nghiệm mẫu gộp đề giảm
gánh nặng chi phí.

NHÀ MÁY XANH

KHU CÔNG NGHIỆP

XANH
Tiêu chí :
1/ Khung pháp lý Xanh tạo đk cho nhà máy hoạt
động ổn định không bị đứt gãy dù có F0 xuất hiện
2/ Xây dựng khu cách ly dã chiến F0 để hỗ trợ Nhà
máy và Y tế KCN
3/ Cơ sở dữ liệu tích hợp về vaccine, xét nghiệm,
khai báo y tế của NLĐ và gia đình

BQL KCN XANH

NHIỀU NHÀ MÁY XANH

Bài học "xương máu" khiến quận 7 trở thành
mô hình chống dịch hiệu quả nhất cả nước
Đối chiếu mô hình Sản
xuất Xanh với bài học
PCD thành công của
Quận 7 – TP.HCM. Một
ngọn đèn sáng hy vọng
sẽ thắp sáng nhiều ngọn
đèn khác . Một nhà máy
Xanh sẽ kết liền Khu
công nghiệp Xanh, thành
phố Xanh …

1. Vai trò chủ động và quyết
tâm của Ban chỉ đạo PCD
Q7.
2. Tìm kiếm Giải pháp linh
hoạt phù hợp với tình hình
thực tế của khu vực ( Q7 đã
hoàn thiện mô hình tháp 5
tầng đáp ứng nhu cầu điều
trị, xử lý F0 nặng ngay tại
địa phương làm giảm số ca
tử vong)

LIÊN MINH HỖ TRỢ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Butterfly
effect

THANKS FOR LISTENING

