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NỘI DUNG
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Giai đoạn “Bình thường mới”

2.

Đánh giá nguy cơ lây nhiễm trong các nhà
máy, khu công nghiệp

3.

Biện pháp phòng và Kiểm soát lây nhiễm
COVID-19 trong các nhà máy, khu công
nghiệp trong giai đoạn “Bình thường mới”

Trong cuộc họp thường kỳ của CP ngày 2/10/2021, TT. Phạm Minh Chính yêu cầu:
khẩn trương hoàn thiện chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch bệnh và chiến lược khôi phục và phát triển kinh tế; NC sớm có chính sách kích
thích kinh tế có hiệu quả, bảo đảm các chỉ số kinh tế vĩ mô phù hợp tình hình.

Giai đoạn “Bình thường mới”
Tình hình dịch bệnh COVID-19 đã có những chuyển biến tich cực
●
●
●
●

Số ca mắc mới, tử vong đều giảm trong cả nước
Số ca chữa khỏi tăng (gấp đôi số ca mới)
12 địa phương không có ca mắc mới
7 địa phương không có ca lây nhiễm thứ phát

Chính sách phòng chống dịch đã có những thay đổi
(25/09/2021, Họp ban chỉ đạo PCDQG)
1. Chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có COVID” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát
hiệu quả dịch bệnh COVID-19
2. Bộ Y tế nhanh chóng ban hành hướng dẫn tạm thời cho các địa phương tùy tình hình cụ thể,
quyết định việc chuyển trạng thái, vừa phòng chống dịch có hiệu quả, vừa khôi phục và thúc
đẩy phát triển KT-XH
3. Tất cả các địa phương thành lập Tổ công tác phục hồi sản xuất do Chủ tịch UBND tỉnh, thành
phố phụ trách

Tình hình dịch COVID-19
SỐ CA NHIỄM

KHỎI

TỬ VONG

VIÊT NAM

808.578

693.797

19.715

THẾ GIỚI

235.145.285

211.886.704

4.807.423

TRONG CÁC NHÀ MÁY-KHU CÔNG NGHIỆP
-

Phân luồng, sàng lọc, phát hiện sớm, cách ly kịp thời – Cách ly diện hẹp (phát hiện đến đâu, cách ly đến đấy)
Tổ chức xét nghiệm (thực hiện tại ngay Nhà máy, khu công nghiệp), cách ly hợp lý
Đảm bảo NLĐ được chích đủ 2 mũi vắc xin
Tuân thủ biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19

Quy trình phân
luồng, sàng lọc,
cách ly thay đổi
•

Duy trì mô hình thích ứng
an toàn, hiệu quả

•

Phân luồng NLĐ đến làm

NLĐ cần thực hiện
biện pháp phòng và
KS lây nhiễm

NB đến khám
cần làm gì

Duy trì nghiêm ngặt các
QT, QĐ phòng và KS lây
nhiễm:

Duy trì nghiêm ngặt các
quy định phòng và KS
lây nhiễm:

+. Người có thẻ xanh

•

Thực hiện 5K

•

+. Người có thẻ vàng

•

Đảm bảo 100% NLĐ
có đủ 2 mũi vắc xin
(NLĐ mới)

Tuân thủ phân luồng
khi đến làm việc

•

Thực hiện 5K

•

XN khi ở vùng NLĐ
đang có dịch và có
dấu tr/c COVID-19

+. Người chưa có thẻ
+. Người đã bị COVID-19
•

Áp dụng nghiêm biện
pháp KSNK: 5K, VST, Sử
dụng phương tiện PHCN,
vệ sinh khử khuẩn, QLCT,…

•

XN khi NLĐ từ vùng
đang có dịch về và
có dấu hiệu nhiễm
COVID-19

•

NLĐ có vắc xin đủ 2
mũi không cần XN

Sàng lọc test
nhanh hay PCR
•

Nếu có nên làm ngẫu
nhiên và khu vực có
nguy cơ lây cao

•

Test nhanh cho tất
cả NLĐ

•

PCR với người có sốt,
đau họng

•

Nếu dương tính, cách
ly phòng cách ly tạm
thời

TP.HCM: Một nhà máy có 24 ca dương tính
SARS-CoV-2 sau khi phát hiện 2 ca F0
Sau khi phát hiện 2 ca F0 và thực
hiện xét nghiệm cho gần 800 công
nhân tại xưởng của Công ty CP thực
phẩm Trung Sơn (Khu công nghiệp
Tân Tạo), ngày 17-6, lực lượng y tế
ghi nhận thêm 24 trường hợp dương
tính với virus SARS-CoV-2.

ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LÂY NHIỄM TRONG
NHÀ MÁY, KHU CÔNG NGHIỆP

Hệ thống đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19
tại doanh nghiệp
● Mục đích: giúp doanh nghiệp, CSSXKD... tự đánh giá mức độ nguy

cơ lây nhiễm Covid-19 tại đơn vị mình, kiểm soát, chỉ đạo việc thực
hiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trên phạm vi từng khu
vực, từng cơ sở của mình
● Công cụ: Phần mềm đánh giá
● Cơ sở xây dựng hướng dẫn: Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày

27 tháng 5 năm 2020 Về việc ban hành "Hướng dẫn phòng, chống
và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và
ký túc xá cho người lao động"

● Đối tượng
- Người lao động, người sử dụng lao động và ban quản lý ký túc xá
- Nhà thầu, đơn vị cung cấp nguyên vật liệu, dịch vụ, suất ăn,... cho cơ sở
lao động và ký túc xá.
- Bộ phận y tế, người làm công tác y tế tại cơ sở lao động (cán bộ y tế).
● Thời gian đánh giá: 2 tuần/lần

● Nội dung đánh giá:
- Nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại DN,CSSXKD..
- NLĐ cần làm gì để phòng, chống Covid-19 tại nơi làm việc
- Người sử dụng LĐ gì cần làm để phòng, chống Covid-19 tại nơi làm việc
- CBYT cần làm gì để phòng, chống Covid-19 tại nơi làm việc

- Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động
- Quy trình xử lý trường hợp: mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng và khó thở

Xếp loại nhóm nguy cơ lây nhiễm
TS điểm

Nguy cơ

Hướng xử lý

>= 15%:

Rất ít nguy cơ

Phân xưởng, dây chuyền, khu vực sản xuất… /Cơ sở sản xuất, kinh doanh
được hoạt động tuy nhiên vẫn thường xuyên duy trì và đánh giá nhằm đảm bảo
các điều kiện phòng, chống dịch.

16- 30%:

Nguy cơ lây
nhiễm thấp

Phân xưởng, dây chuyền, khu vực sản xuất… /Cơ sở sản xuất, kinh doanh
được hoạt động, phải kiểm tra định kỳ để khắc phục các hạn chế ở chỉ số thành
phần cao nhất.

31-50%

Nguy cơ lây
nhiễm trung
bình

Phân xưởng, dây chuyền, khu vực sản xuất… /Cơ sở sản xuất, kinh doanh có
thể được hoạt động với điều kiện phải thường xuyên đánh giá và khắc phục các
chỉ số thành phần cao nhất mới được phép hoạt động.

51- 80%

Nguy cơ lây
nhiễm cao

Phân xưởng, dây chuyền, khu vực sản xuất… /Cơ sở sản xuất, kinh doanh phải
có ngay giải pháp khắc phục các tồn tại để giảm thiểu nguy cơ. Nếu không, có
thể phải tạm dừng hoạt động.

81 - 100%: Nguy cơ lây
nhiễm rất cao

Phân xưởng, dây chuyền, khu vực sản xuất… /Cơ sở sản xuất, kinh doanh nên
dừng hoạt động và thực hiện ngay giải pháp khắc phục các tồn tại để giảm
thiểu nguy cơ.

PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT LÂY NHIỄM COVID-19
TRONG NHÀ MÁY, KHU CÔNG NGHIỆP TRONG
GIAI ĐOẠN BÌNH THƯỜNG MỚI

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
1. Trước khi đến nơi làm việc (ở nhà hoặc khu tập thể)
- Thực hiện đầy đủ VS cá nhân: rửa tay thường xuyên, giữ vệ sinh
khi ho, hắt hơi..., thường xuyên súc miệng, họng (nước muối 9‰,
nước súc miệng), ăn uống hợp vệ sinh, đủ dinh dưỡng; Hạn chế tx
với vật nuôi, động vật hoang dã.
- Chuẩn bị trang bị CN cần thiết khi làm việc: nước uống và cốc
uống dùng riêng; khăn giấy, khẩu trang, găng tay, dung dịch sát
khuẩn tay ; quần áo sử dụng riêng khi làm việc, túi đựng rác.
- Tự theo dõi SK hằng ngày (đo nhiệt độ). Nếu có một trong các
biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở thì chủ động ở
nhà/khu tập thể, không đi làm/đi công tác, thông báo cho CQ, đv
quản lý để hướng dẫn:
+ Khai báo y tế, đến CSYT để khám sàng lọc và làm xét nghiệm
+ Nếu XN dương tính được cách ly tại nhà hoặc cơ sở y tế.

CÁC DẤU HIỆU CHỈ ĐIỂM NHIỄM COVID-19

● Đối với NLĐ phải đi công tác đến các khu vực có nguy cơ lây

nhiễm COVID-19: phải thực hiện các hướng dẫn chung ở trên và
cần lưu ý:
- Tham khảo thông tin tình hình dịch và các khu vực có nguy cơ lây
nhiễm trên cổng thông tin điện tử của BYT http://ncov.moh.gov.vn
để đánh giá lợi ích và nguy cơ chuyến công tác.
- NLĐ nếu có bệnh mạn tính (như bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch
và bệnh phổi,...) cần cân nhắc trước khi đến các khu vực, địa
phương có nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
- Tìm hiểu thông tin và các biện pháp dự phòng lây nhiễm từ cán bộ
y tế/cơ quan y tế địa phương.

2. Tại nơi làm việc (Thực hiện 5K)
●

Đeo khẩu trang và đảm bảo khoảng giãn cách

●

Lắp vách ngăn giữa các vị trí làm việc (nếu có thể).

●

Tăng cường sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc từ xa

●

Rửa tay thường xuyên.

●

Che kín mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi,

●

Không đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Nghiêm cấm khạc, nhổ tại nơi làm việc.

●

●
●

Giữ ấm cơ thể, tập thể dục giữa ca làm việc, tích cực vận động cơ thể; ăn
chín, uống chín và đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng.
Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, chai nước, khăn tay,…
Thường xuyên vệ sinh mặt bàn làm việc, các dụng cụ lao động và vị trí
thường xuyên tiếp xúc của cá nhân bằng dung dịch sát khuẩn.

2. Tại nơi làm việc (tt)
●

●
●

●

Hạn chế dùng chung các dụng cụ, phương tiện lao động,...
nếu có phải vệ sinh kk bằng dung dịch sát khuẩn trước khi sử
dụng
Không tụ tập đông người: nghỉ giữa ca, nghỉ trưa,
Nếu phát hiện bản thân hoặc người cùng làm việc/khách
hàng có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát
họng, khó thở, hoặc là ca bện và phải báo cho người quản lý
hoặc và cán bộ y tế tại nơi làm việc.
Không có thái độ kỳ thị và phân biệt đối xử tại nơi làm việc
đối với các trường hợp đã hoàn thành việc cách ly y tế hoặc
phải đi công tác đến các khu vực có nguy cơ lây nhiễm
COVID-19 hoặc đã được điều trị khỏi COVID-19.

Đối với NLĐ làm nghề, việc có nguy cơ TX và lây nhiễm cao
• Sử dụng găng tay phù hợp để giảm tiếp xúc không cần thiết. Tuy nhiên
cần lưu ý rửa tay ngay sau khi cởi bỏ găng tay và thay găng tay khi
phải tiếp xúc với các bề mặt có nguy cơ lây nhiễm.
• Nếu không sử dụng găng tay, phải rửa tay thường xuyên và dùng giấy
lau tay sử dụng một lần hoặc khăn lau tay để làm khô tay.
• Sử dụng bộ quần áo phòng hộ (bao gồm cả khẩu trang, kính, mũ, găng
tay) khi phải tiếp xúc với trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.
• Người điều khiển phương tiện giao thông công cộng và phương tiện
giao thông sử dụng ứng dụng kết nối: Chủ động thực hiện đóng mở cửa
xe cho khách (nếu có thể).
• Không mua bán, tiếp xúc, chuyên chở các loại động vật hoang dã.

3. Khi kết thúc thời gian làm việc
• Dọn vệ sinh và vứt bỏ túi chứa khăn giấy, khẩu trang, vật dụng đã sử dụng

vào thùng rác đúng nơi quy định và rửa tay.
• Không mặc quần áo, giầy, ủng sử dụng khi làm việc về nhà/khu tập thể
• Để quần áo, vật dụng (đối với khẩu trang, găng tay sử dụng nhiều lần) đã sử
dụng trong túi kín và giặt sạch sau mỗi ca làm việc.
• Sau khi đi công tác về từ khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19

- Người lao động tự theo dõi các triệu chứng mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó
thở và đo nhiệt độ 02 lần một ngày trong 14 ngày.
- Nếu có một trong các biểu hiện sốt, ho, đau rát họng, khó thở thì người lao
động phải đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc với những người xung quanh, gọi
điện cho đường dây nóng của Sở Y tế hoặc Bộ Y tế hoặc y tế địa phương để
được tư hướng dẫn và cách ly chặt chẽ tại CSYT.
- Thông báo cho người quản lý hoặc/và CBYT tại nơi làm việc để thông báo cho
những người tiếp xúc gần tại nơi làm việc tự theo dõi sức khỏe và đến cơ sở y
tế khi cần thiết.

4. Thực hiện việc tuyên truyền các biện pháp phòng,
chống dịch COVID-19 cho đồng nghiệp, gia đình và cộng
đồng. Không phát tán các thông tin không chính thức, chưa
được kiểm chứng.
5. Nghiêm túc thực hiện việc khai báo y tế điện tử tự
nguyện và thường xuyên cập nhật thông tin sức khỏe cá
nhân theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
6. Tuân thủ và thực hiện đầy đủ nội dung, biện pháp
phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn này và các
quy định, yêu cầu của người sử dụng lao động. Tham gia
tích cực các hoạt động vệ sinh môi trường, các hoạt động
phòng, chống dịch bệnh tại nơi làm việc và tại cộng đồng.

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
1. Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 gồm người sử dụng lao động,
đại diện các phòng ban, bộ phận y tế, nhân sự, công đoàn/tổ chức đại diện người lao
động, an toàn vệ sinh lao động,... Trong đó bộ phận y tế là thường trực của Ban chỉ
đạo có nhiệm vụ tham mưu, phân công nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch phòng, chống
dịch tại nơi làm việc,... Tổ chức công đoàn/đại diện NLĐ có trách nhiệm phối hợp
tham gia kiểm tra, giám sát; tuyên truyền cho NLĐ; phản ánh các khó khăn, vướng
mắc và việc thực hiện chế độ chính sách cho NLĐ.

1. Thiết lập kênh liên lạc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật/Y tế dự phòng cấp tỉnh
hoặc thông qua đường dây nóng của Sở Y tế hoặc Bộ Y tế (số điện thoại 1900 3228
hoặc 1900 9095) hoặc cơ quan y tế theo quy định của địa phương.

2. Phân công và công khai thông tin liên lạc (tên, số điện thoại) của cán bộ đầu mối
phụ trách về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, ký túc xá.

4. Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19
Kế hoạch được xây dựng trên căn cứ kết quả đánh giá nguy cơ lây nhiễm bệnh
COVID-19 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc đánh giá những việc cần làm

Nội dung của kế hoạch bao gồm: nội dung cần triển khai; người chịu trách
nhiệm, thời gian thực hiện; người chịu trách nhiệm kiểm tra và giám sát; kinh phí
đảm bảo thực hiện. Lập bản đồ các vị trí có nguy cơ, rủi ro tại nơi làm việc, ký túc
xá. Kế hoạch phải được thường xuyên kiểm tra, đánh giá trong quá trình thực
hiện để điều chỉnh phù hợp.

● Có phương án xử trí và bố trí phòng để cách ly tạm thời đối với trường hợp
người lao động có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó
thở; hoặc có ca bệnh hoặc người tiếp xúc vòng 1 hoặc người tiếp xúc vòng 2.

● Kế hoạch bố trí khu cách ly tập trung tại khu vực làm việc hoặc tại khu tập thể
của NLĐ theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID19 khi được yêu cầu.

5. Không cho phép người không có phận sự vào khu vực làm việc.

6. Bố trí đủ nhân lực tại cổng ra vào để đo kiểm tra thân nhiệt
7. Rà soát, sắp xếp và tổ chức công việc tại nơi làm việc

8. Đối với các cuộc họp, hội nghị, sự kiện, hoạt động tập trung đông
người: Ưu tiên hình thức trực tuyến (online).
9. Có cơ chế cho phép người lao động làm việc tại nhà hoặc bố trí ca
làm việc linh hoạt (nếu được).
10. Bố trí đầy đủ khu vực VST có đủ nước, xà phòng, dung dịch VST
nhanh
11. Đảm bảo vệ sinh môi trường, khử khuẩn

12. Tăng cường thông khí nơi làm việc bằng cách tăng thông gió
13. Bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy, có bao lót, có dấu hiệu

“CT lây nhiễm có nguy cở chứa SARS-CoV-19
14. Bộ phận tiếp xúc với nhiều người cần lắp đặt hệ thống vách ngăn

trong suốt; cung cấp và hướng dẫn sử dụng khẩu trang, găng tay
đúng cách cho NLĐ; cung cấp các DD sát khuẩn tay tại các khu
vực tiếp xúc, giao dịch
15. Đối với phương tiện giao thông công cộng và phương tiện sử dụng

ứng dụng kết nối, khuyến khích lắp đặt vách ngăn giữa người điều
khiển phương tiện và hành khách, tăng thông gió bằng cách mở
cửa sổ.

16. Tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm tại CSLĐ
● Người cung cấp dịch vụ ăn uống phải được kiểm tra, giám sát sức khỏe,
đảm bảo các điều kiện vệ sinh như đo nhiệt độ, khai báo y tế hằng
ngày, đeo khẩu trang và găng tay khi phục vụ.
● Sắp xếp giờ nghỉ giải lao/ăn trưa lệch giờ. Cung cấp các suất ăn cá
nhân. Tránh tập trung đông người ở căng tin/phòng ăn trong một
khung giờ, tránh ngồi đối diện, trò chuyện khi ăn. Ăn xong rời khỏi căng
tin ngay, tránh tiếp xúc không cần thiết.
● Đảm bảo khoảng cách khi ăn, bố trí so le tùy theo tình hình dịch.
Khuyến khích lắp vách ngăn giữa các vị trí ngồi ăn.
● Bố trí khu vực rửa tay trước và sau khi ăn. Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn
ngay sau mỗi lượt người lao động ăn, uống.
● Có biện pháp hạn chế sử dụng tiền mặt hoặc phiếu ăn để trả tiền ăn.

17. Tổ chức đưa đón NLĐ phải đảm bảo các quy định sau
Số lượng người trên xe đưa đón NLĐ đảm bảo quy định giãn cách.
Bố trí camera giám sát trên xe (nếu có thể).
Khuyến khích thực hiện thông gió tự nhiên trên phương tiện.
Đảm bảo có sẵn dung dịch sát khuẩn tay.
Kiểm tra nhiệt độ cho NLĐ và rửa tay sát khuẩn trước khi lên xe
và đeo khẩu trang suốt hành trình.
• Lập danh sách hoặc quản lý danh sách NLĐ đi xe hoặc bằng thẻ.
Khuyến khích cố định NLĐ di chuyển trên cùng một xe đưa đón.
• Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn xe trước/sau mỗi lần đưa đón.
•
•
•
•
•

19. Khi có trường hợp NLD/khách hàng có một trong các biểu hiện mệt
mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở tại nơi làm việc.
- Bố trí lối đi riêng dành cho NLĐ có một trong các biểu hiện mệt mỏi, ho,
sốt, đau rát họng, khó thở đến khu vực y tế khám và tư vấn.
- Có khu vực cách ly tạm thời trong khi chờ kết quả xét nghiệm hoặc
hướng dẫn của CDC địa phương 20. Tổ chức tập huấn
20. Tổ chức tập huấn
- Toàn thể NLĐ
- Các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong nhà máy,
khu công nghiệp
- Cách khai báo y tế
- Cách thực hiện khi đi làm xét nghiệm, tiêm vắc xin
- Thực hiện cách ly khi mình là F0, F1, F2

Không để đứt gãy chuỗi sản xuất
● Để thích nghi với yêu cầu phòng, chống dịch ở mức cao nhất, hàng trăm

doanh nghiệp đã nỗ lực thực hiện phương châm “3 tại chỗ”, “1 cung đường - 2
điểm đến” nhằm giữ vững an toàn hoạt động sản xuất.

● “3 tại chỗ” phát huy hiệu quả Theo quy định của UBND TPHCM, từ ngày

15/7, doanh nghiệp được phép hoạt động khi đáp ứng một trong hai điều kiện:
doanh nghiệp đảm bảo thực hiện được vừa sản xuất, vừa cách ly người lao
động tại chỗ với phương châm “3 tại chỗ” gồm sản xuất tại chỗ - ăn tại chỗ nghỉ ngơi tại chỗ hoặc doanh nghiệp đảm bảo thực hiện được phương châm “1
cung đường - 2 địa điểm”, chỉ duy nhất 1 cung đường vận chuyển tập trung
công nhân từ nơi sản xuất đến nơi ở của công nhân (có thể chọn ký túc xá,
khách sạn, chỗ ở tập trung cho công nhân).

THANK YOU!

