
HƯỚNG DẪN TẠM THỜI 

Biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt 

động sản xuất của doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

(Kèm theo Công văn số 3277/SCT-QLCN ngày 21 tháng 10 năm 2021)     
  

  

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

- Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành 

Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; 

 - Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 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; 

 - Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05 tháng 6 năm 2021 của Bộ Y tế về việc 

ban hành Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-

19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp; 

 - Công văn số 5522/BYT-MT ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế về mẫu kế 

hoạch phòng chống dịch COVID-19 cho cơ sở sản xuất kinh doanh và mẫu cam kết 

phòng chống dịch tại khu nhà trọ cho người lao động; 

 - Hướng dẫn số 2242/LĐTBXH-TLĐ-PTM ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Phòng 

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản 

xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; 

- Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế ban hành 

hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 

tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; 

- Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về việc phục hồi phát triển kinh tế tại thành phố Cần Thơ; Phương án số 

01/PA-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức sản 

xuất kinh doanh, dịch vụ an toàn sau ngày 18 tháng 9 năm 2021; 

- Công văn số 5168/UBND-HCTC ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Cần Thơ về việc quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch COVID-19 tương đương với cấp độ 1; 

 - Công văn số 5265/SYT-YDQLHN ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Sở Y tế về 

hướng dẫn tạm thời xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố 

là vừa phòng, chống dịch COVID-19; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp 
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tác xã sản xuất, cơ sở sản xuất, hộ sản xuất cá thể (sau đây gọi tắt là cơ sở) thích 

ứng linh hoạt an toàn trong phòng, chống dịch khôi phục sản xuất kinh doanh bền vững; 

góp phần đưa thành phố chuyển sang trạng thái bình thường mới; 

 - Tận dụng nguồn lực của chính doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để giảm bớt gánh 

nặng cho hệ thống y tế địa phương; tăng cường cam kết của chủ doanh nghiệp, cơ sở 

trong công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới; 

 - Hướng dẫn chi tiết về điều kiện, quy trình thực hiện công tác phòng chống dịch 

theo quy định của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia, Bộ Y tế và cơ quan quản lý 

tại địa phương để các cơ sở áp dụng thực hiện. 

 2. Yêu cầu 

 - Các cơ sở trước khi hoạt động phải đảm bảo điều kiện cơ bản về an toàn, phòng 

chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và cam kết tuân thủ các quy định; 

  - Bảo đảm kế hoạch hoạt động sản xuất được linh hoạt, thích ứng, an toàn trong 

phòng, chống dịch của cơ sở sản xuất và người lao động;  

- Đảm bảo an toàn lao động cho NLĐ, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy 

nổ, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, điều kiện sinh hoạt của NLĐ và hoạt động 

sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; 

 - Có sự đồng thuận giữa người sử dụng lao động và NLĐ trong hoạt động sản 

xuất; 

 - Các cơ quan chức năng, UBND quận, huyện phải tăng cường công tác quản lý, 

giám sát cơ sở và NLĐ thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19 

trong sản xuất. 

III. HƯỚNG DẪN CHUNG ĐỂ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT BẢO ĐẢM 

AN TOÀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

1. Đối với cơ sở  

Tùy theo quy mô, điều kiện hoạt động và tình hình dịch bệnh theo các cấp độ, các 

cơ sở phải bảo đảm các nội dung cơ bản sau trong quá trình hoạt động: 

- Có bố trí khu vực hoặc phòng cách ly tạm thời cho F0, F1; đảm bảo tách riêng 

biệt giữa người nghi nhiễm COVID-19 và người NLĐ còn lại nhằm tránh nguy cơ lây 

nhiễm. Cụ thể cách bố trí khu cách ly quy định tại Phụ lục 1 của Hướng dẫn này; 

- Cơ sở phải hiểu rõ và thực hiện theo các nội dung về các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19, cũng như các phương án xử lý khi có trường hợp nghi nhiễm F0, F1 hoặc 

phương án xử lý khi có trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở (theo Phụ lục 2, 3 của 

Hướng dẫn này); có Bảng vẽ, hướng dẫn phân luồng di chuyển ca F0, F1 đến khu vực 

cách ly tạm thời; 

- Khu vực bố trí nơi ở cho NLĐ phải đảm bảo các điều kiện quy định tại Quyết 

định số 2787/QĐ-BYT ngày 05 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế và các điều 

kiện đảm bảo khác. Cụ thể tại Phụ lục 4 của Hướng dẫn này; 
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- Nếu có vận chuyển NLĐ từ nơi ở tập trung đến nơi làm việc hoặc ngược lại thì 

phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Quyết định số 2787/QĐ- BYT ngày 05 tháng 6 

năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế và đảm bảo rút ngắn tối đa quãng đường, tối thiểu cung 

đường vận chuyển NLĐ với phương châm 01 cung đường vận chuyển giữa nơi ở và nơi 

làm việc. Cụ thể Phụ lục 5 của Hướng dẫn này; 

- Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Tổ an toàn COVID-19 

tại nơi lưu trú tập trung (theo mẫu số 5, mẫu số 6 Phụ lục 7) để đảm bảo công tác giám 

sát, kiểm tra, xử lý tình huống trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trường 

hợp cơ sở có số lao động dưới 20 người thì chỉ cần thành lập Tổ an toàn COVID-19; 

- Có sự đồng thuận, cam kết giữa người sử dụng lao động và người lao động và 

có xác nhận của tổ chức công đoàn (nếu có) của doanh nghiệp khi hoạt động theo hình 

thức “3 tại chỗ” (theo mẫu số 07 Phụ lục 7). 

- Có sự cam kết đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị cung 

cấp dịch vụ (suất ăn, đưa đón người lao động…) với chủ cơ sở (nếu có) (theo mẫu số 09 

Phụ lục 7); 

- Thường xuyên kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Cơ sở (theo 

mẫu số 10 Phụ lục 7);  

- Ứng dụng công nghệ, giải pháp phòng chống COVID-19 trong tình hình mới 

kiểm soát NLĐ; khai báo y tế hàng ngày (khai báo điện tử hoặc khai báo giấy) để quản 

lý và theo dõi sức khỏe; 

- Khi phát hiện ca nhiễm, cơ sở chỉ tạm dừng hoạt động tại dây chuyền/khu vực 

nơi có ca liên quan trực tiếp (F0, F1) mà không cần phải dừng toàn bộ dây chuyền sản 

xuất; Đồng thời, phải được đơn vị y tế, và cơ quan có chức năng hướng dẫn tầm soát và 

cách ly, điều trị; khử khuẩn khu vực có ca nhiễm COVID-19; 

 - Có kế hoạch phân bổ thời gian làm việc, nghỉ ngơi, ăn uống phù hợp để phân luồng, 

giảm mật độ tập trung; có kế hoạch kiểm tra tình hình tuân thủ biện pháp phòng, chống dịch 

thường xuyên tại nơi làm việc, kèm biên bản tự kiểm tra, tự đánh giá; 

- Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra, nâng cao nhận thức của NLĐ 

về các biện pháp đảm bảo an toàn và giữ sức khỏe mùa dịch cho bản thân và gia đình; 

- Tuân thủ các quy định, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ 

và vệ sinh môi trường; 

- Trường hợp tổ chức hoạt động sản xuất trở lại khi đã có trường hợp mắc bệnh 

COVID-19 tại cơ sở thì phải thực hiện thêm các yêu cầu tại mục IX. Phương án tổ chức 

sản xuất khi có dịch tại CSSXKD, KCN – theo Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05 

tháng 6 năm 2021 của Bộ Y tế. Cụ thể tại Phụ lục 6 của Hướng dẫn này. 

2. Đối với người lao động 

- NLĐ không thuộc diện cách ly y tế, khu vực phong tỏa và có kết quả xét nghiệm 

âm tính theo hướng dẫn của Bộ Y tế trước khi đưa vào hoạt động;  

- NLĐ được xác nhận đã điều trị khỏi SARS-CoV-2 trong vòng 06 tháng, hoặc 

NLĐ đã được tiêm ít nhất 01 mũi vắc-xin ngừa COVID-19 được tối thiểu 14 ngày. 
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a) Trước khi đến nơi làm việc 

- Thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không 

tập trung, Khai báo y tế); tự theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt hằng ngày. Nếu có một trong 

các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở... thì chủ động ở nhà, không đi làm/đi 

công tác, và thông báo cho cơ quan y tế tại đại phương và chủ cơ sở hoặc người quản lý; 

- Chuẩn bị các trang bị cá nhân cần thiết cho thời gian làm việc hoặc đi công tác 

như nước uống, cốc uống dùng riêng; khăn giấy, khẩu trang, găng tay, dung dịch sát 

khuẩn tay... 

b) Tại nơi làm việc 

- Luôn thực hiện Thông điệp 5K (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập 

trung, Khai báo y tế); 

- Tăng cường sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc từ xa để giảm tiếp xúc 

trực tiếp; 

- Thường xuyên vệ sinh mặt bàn làm việc, các dụng cụ làm việc và vị trí thường 

xuyên tiếp xúc của cá nhân bằng dung dịch sát khuẩn; 

- Nếu phát hiện bản thân hoặc người cùng làm việc/khách có một trong các biểu 

hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở..., hoặc là F0, hoặc F1 hoặc F2 thì bản thân 

hoặc hướng dẫn người cùng làm việc/khách hạn chế tiếp xúc với những người xung 

quanh và báo ngay cho chủ cơ sở, tổ trưởng hoặc người quản lý, và cơ quan y tế gần 

nhất tại địa phương. 

- 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 dịch hoặc 

đã được điều trị khỏi COVID-19. 

Ngoài các hướng dẫn chung ở trên, người lao động cần lưu ý: 

- Sử dụng găng tay phù hợp để giảm tiếp xúc không cần thiết; 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 đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân (bao gồm cả khẩu trang, kính, 

găng tay...) theo quy định. 

 - Thực hiện cam kết đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 của người lao động 

với người sử dụng lao động (theo mẫu số 08 Phụ lục 7). 

IV. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH ÁP DỤNG THEO TỪNG CẤP ĐỘ 

DỊCH 

Có 4 cấp độ dịch được phân loại như sau: 

 - Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) - tương ứng với màu xanh. 

 - Cấp 2: Nguy cơ trung bình – tương ứng với màu vàng. 

 - Cấp 3: Nguy cơ cao – tương ứng với màu cam. 

 - Cấp 4: Nguy cơ rất cao – tương ứng với màu đỏ. 
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 Căn cứ vào các cấp độ dịch được công bố theo từng thời điểm bởi cơ quan có thẩm 

quyền trên địa bàn nơi cơ sở hoạt động, các cơ sở sản xuất phải áp dụng các biện pháp 

phòng, chống dịch theo các cấp độ sau đây: 

            Cấp độ 

Biện pháp 

CẤP 1 

Nguy cơ thấp  

CẤP 2 

Nguy cơ TB 

CẤP 3 

Nguy cơ cao 

CẤP 4 

Nguy cơ rất cao 

Lĩnh vực sản 

xuất được 

phép hoạt 

động 

Tất cả các lĩnh vực Tất cả các lĩnh vực Tất cả các lĩnh vực Tất cả các lĩnh vực 

Hình thức 

hoạt động 

Hoạt động bình 

thường  

2 tại chỗ  Kết hợp “3 tại chỗ” 

và “2 tại chỗ” 

Chỉ áp dụng “3 tại 

chỗ”; hoặc “1 cung 

đường, 2 điểm 

đến” 

Điều kiện 

người lao 

động 

- Phải được tiêm ít 

nhất 1 mũi vắc-xin 

ngừa Covid-19 

được tối thiểu 14 

ngày hoặc người 

được xác nhận đã 

điều trị khỏi SARS-

CoV-2 trong vòng 

6 tháng. 

- NLĐ đang lưu trú 

tại địa bàn áp dụng 

cấp độ dịch là Cấp 

1 và Cấp 2. 

- Phải được tiêm ít 

nhất 1 mũi vắc-xin 

ngừa Covid-19 

được tối thiểu 14 

ngày hoặc người 

được xác nhận đã 

điều trị khỏi SARS-

CoV-2 trong vòng 

6 tháng. 

- NLĐ đang lưu trú 

tại địa bàn áp dụng 

cấp độ dịch là Cấp 

1 và Cấp 2. 

- Ưu tiên chọn 

người được tiêm ít 

nhất 1 mũi vắc-xin 

ngừa Covid-19 

được tối thiểu 14 

ngày hoặc người 

được xác nhận đã 

điều trị khỏi SARS-

CoV-2 trong vòng 

6 tháng. 

- NLĐ đang lưu trú 

tại địa bàn áp dụng 

cấp độ dịch là Cấp 

1 và Cấp 2 được áp 

dụng “2 tại chỗ”. 

- Ưu tiên chọn 

người được tiêm ít 

nhất 1 mũi vắc-xin 

ngừa Covid-19 

được tối thiểu 14 

ngày hoặc người 

được xác nhận đã 

điều trị khỏi SARS-

CoV-2 trong vòng 

6 tháng. 

 

 

Số lượng lao 

động 

Được sử dụng tối 

đa 100% số lao 

động. 

Được sử dụng tối 

đa 100% số lao 

động. 

Không quá 50% 

lao động áp dụng 

“2 tại chỗ” đối với 

DN có trên 500 lao 

động (trường hợp 

50% lao động 2 tại 

chỗ của DN dưới 

500 người thì được 

dùng tối đa 500 

người). 

Số lao động được 

sử dụng tùy theo 

điều kiện cơ sở vật 

chất bảo đảm 

phòng, chống dịch 

cho người lao động 

áp dụng “3 tại 

chỗ”.  

Điều kiện cơ 

sở vật chất để 

- Đảm bảo các cơ sở 

vật chất để thực hiện 

tốt 5K 

- Đảm bảo các cơ sở 

vật chất để thực hiện 

tốt 5K 

- Đảm bảo các cơ sở 

vật chất để thực hiện 

tốt 5K 

- Đảm bảo các cơ sở 

vật chất để thực hiện 

tốt 5K 
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            Cấp độ 

Biện pháp 

CẤP 1 

Nguy cơ thấp  

CẤP 2 

Nguy cơ TB 

CẤP 3 

Nguy cơ cao 

CẤP 4 

Nguy cơ rất cao 

phòng, chống 

dịch 

- Có bố trí khu vực 

hoặc phòng cách ly 

tạm thời cho F0, F1 

(áp dụng đối với cơ 

sở có trên 20 lao 

động) 

- Có bố trí khu vực 

hoặc phòng cách ly 

tạm thời cho F0, F1 

(áp dụng đối với cơ 

sở có trên 20 lao 

động) 

- Có nơi lưu trú tập 

trung, nhà ăn bảo 

đảm điều kiện quy 

định (theo Phụ lục 4) 

- Có phòng cách ly y 

tế tạm thời cho F0, 

F1 (theo Phụ lục 5). 

(áp dụng đối với cơ 

sở có trên 20 lao 

động) 

- Có phân luồng lối 

đi riêng. 

- Có nơi lưu trú tập 

trung, nhà ăn bảo 

đảm điều kiện quy 

định (theo Phụ lục 4) 

- Có phòng cách ly y 

tế tạm thời cho F0, 

F1 (theo Phụ lục 5). 

(áp dụng đối với cơ 

sở có trên 20 lao 

động) 

- Có phân luồng lối 

đi riêng. 

Xét nghiệm 

sàng lọc 

SARS-CoV-2 

bằng phương 

pháp test nhanh 

kháng nguyên 

hoặc RT- PCR 

mẫu gộp trước 

khi trở lại 

hoạt động sản 

xuất 

Không yêu cầu xét 

nghiệm. Khuyến 

khích thực hiện xét 

nghiệm. 

Yêu cầu xét nghiệm. - Đối với NLĐ áp 

dụng “2 tại chỗ”: 

Có kết quả âm tính 

bằng phương pháp 

xét nghiệm nhanh 

kháng nguyên 

hoặc PCR trước 

khi trở lại hoạt 

động.  

- Đối với NLĐ áp 

dụng “3 tại chỗ”: 

Áp dụng lưu trú tại 

vùng đệm ít nhất 3 

ngày và có kết quả 

xét nghiệm âm tính 

ít nhất 02 lần trước 

khi vào hoạt động. 

Có thể cho NLĐ 

vào làm ngay sau 

khi có kết quả âm 

tính lần 1  với điều 

kiên nơi sản xuất, ăn 

và ở được bố trí 

riêng biệt giữa nhóm 

người lao động mới 

và cũ. 

Bố trí lưu trú tại 

vùng đệm ít nhất 3 

ngày và xét 

nghiệm ít nhất 2 

lần có kết quả âm 

tính 

Có thể cho NLĐ 

vào làm ngay sau 

khi có kết quả âm 

tính lần 1  với điều 

kiên nơi sản xuất, ăn 

và ở được bố trí 

riêng biệt giữa nhóm 

người lao động mới 

và cũ. 

Định kỳ xét 

nghiệm 

SARS-CoV-2 
phương pháp 

test nhanh 

- Không yêu cầu 

xét nghiệm định kỳ 

đối với những 

người đã tiêm đủ 

mũi vắc xin 

- Không yêu cầu 

xét nghiệm định kỳ 

đối với những 

người đã tiêm đủ 

mũi vắc xin 

 Xét nghiệm 5-7 

ngày/lần đối với 

toàn bộ  nhóm 

người áp dụng 

hình thức “2 tại 

Xét nghiệm 3-5 

ngày/lần đối với 

toàn bộ nhóm 

người có nguy cơ 

cao; và 20% đối 
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            Cấp độ 

Biện pháp 

CẤP 1 

Nguy cơ thấp  

CẤP 2 

Nguy cơ TB 

CẤP 3 

Nguy cơ cao 

CẤP 4 

Nguy cơ rất cao 

kháng nguyên 

hoặc RT- PCR 

mẫu gộp. 

(khuyến khích xét 

nghiệm 7- 14 

ngày/ lần cho 5% 

lao động). 

- Xét nghiệm khi 

có các biểu hiện 

triệu chứng sốt, ho, 

mệt mỏi, đau họng, 

mất vị giác và 

khứu giác, khó 

thở; hoặc khi cần 

điều tra dịch tễ đối 

với người lao động 

có đến địa bàn có 

dịch ở cấp độ 3, 4. 

- Xét nghiệm 7- 14 

ngày/ lần cho 5% 

lao động cho các 

đối tượng còn lại. 

(khuyến khích xét 

nghiệm 7- 14 

ngày/ lần cho  10% 

lao động). 

- Xét nghiệm 7- 14 

ngày/ lần cho toàn 

bộ nhóm người có 

nguy cơ cao (tổ 

trưởng, tổ sản 

xuất…, hoặc xét 

nghiệm khi có các 

biểu hiện triệu 

chứng sốt, ho, mệt 

mỏi, đau họng, mất 

vị giác và khứu 

giác, khó thở; hoặc 

khi cần điều tra 

dịch tễ đối với 

người lao động có 

đến địa bàn có dịch 

ở cấp độ 3, 4. 

- Xét nghiệm 7- 14 

ngày/ lần cho 10% 

lao động cho các 

đối tượng còn lại.  

chỗ”; và nhóm 

người có nguy cơ 

cao (bảo vệ, tài xế, 

người giao nhận 

hàng…) 

- Xét nghiệm 5-7 

ngày/lần cho 10%-

20% nhóm người 

thực hiện “3 tại 

chỗ”. 

 

với nhóm người 

thực hiện “3 tại 

chỗ”. 

Khai báo y tế 

hằng ngày đối 

với NLĐ 

Áp dụng Áp dụng Áp dụng Áp dụng 

Thủ tục đăng 

ký hoạt động 

Gửi Thông báo 

hoạt động và cam 

kết, chịu trách 

nhiệm bảo đảm an 

toàn PCD tại cơ sở 

kèm Kế hoạch 

phòng chống dịch 

đến cơ quan có 

thẩm quyền theo 

dõi. 

Gửi Thông báo 

hoạt động và cam 

kết, chịu trách 

nhiệm bảo đảm an 

toàn PCD tại cơ sở 

kèm Kế hoạch 

phòng chống dịch 

đến cơ quan có 

thẩm quyền theo 

dõi. 

Thực hiện đăng ký 

hoạt động sản xuất 

bảo đảm an toàn 

PCD kèm Kế 

hoạch PCD; và 

phải được cơ quan 

có thẩm quyền 

chấp thuận. 

Thực hiện đăng ký 

hoạt động sản xuất 

bảo đảm an toàn 

PCD kèm Kế 

hoạch PCD; và 

phải được cơ quan 

có thẩm quyền 

chấp thuận. 
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Các trường hợp lưu ý khác:  

- Cơ sở có thể áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch ở cấp độ cao hơn mức cấp 

độ dịch do địa phương công bố để tăng tính an toàn; nhưng không được áp dụng biện pháp 

phòng, chống dịch ở cấp độ thấp hơn cấp độ dịch do địa phương công bố; 

- Về hình thức hoạt động đối với cấp độ 3, 4, cơ sở có thể đề xuất kế hoạch hoạt 

động khác hình thức nêu trên, nhưng phải bảo đảm được an toàn phòng, chống dịch 

Covid-19 và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; 

- Trường hợp NLĐ chưa được tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 có nhu cầu làm việc 

thì cơ sở có thể bố trí cho NLĐ làm việc theo hình thức “3 tại chỗ”; 

- Đối với NLĐ ngoài thành phố khi ra, vào làm việc tại cơ sở phải thực hiện theo 

quy định của Ủy ban nhân dân thành phố. 

V. HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG LẠI  

 1. Trường hợp cơ sở đăng ký hoạt động ứng với cấp độ dịch là Cấp 1 và Cấp 2 

 1.1 Thành phần hồ sơ: 

 a) Bản Thông báo hoạt động sản xuất đảm bảo an toàn, phòng chống dịch Covid-

19 (theo mẫu số 01 Phụ lục 7); 

b) Danh sách đăng ký người lao động tham gia hoạt động (theo mẫu số 03 Phụ 

lục 7); 

c) Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có các 

trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở (theo mẫu số 04 Phụ lục 7). (Không bắt buộc đối 

với cơ sở có số lao động dưới 20 người). 

 1.2 Trình tự thực hiện 

- Cơ sở lưu 01 bộ hồ sơ và gửi 01 bộ đến cơ quan có thẩm quyền quản lý (theo 

quy định tại khoản 1, 2, 3 phần VI Hướng dẫn này) nơi cơ sở hoạt động qua đường bưu 

điện, email hoặc gửi trực tiếp. 

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động của cơ sở, trong vòng 02 ngày làm 

việc, cơ quan có thẩm quyền thực hiện xác nhận việc đã tiếp nhận hồ sơ để cơ sở có thể 

tiến hành hoạt động như đã thông báo. 

2. Trường hợp cơ sở đăng ký hoạt động ứng với cấp độ dịch là Cấp 3 và Cấp 4 

2.1 Thành phần hồ sơ: 

 a) Bản đăng ký hoạt động sản xuất đảm bảo an toàn, phòng chống dịch Covid-19 

(theo mẫu số 02 Phụ lục 7); 

b) Danh sách đăng ký người lao động tham gia hoạt động (theo mẫu số 03 Phụ 

lục 7); 

c) Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có các 

trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở (theo mẫu số 4 Phụ lục 7). (Không bắt buộc đối 

với cơ sở có số lao động dưới 20 người). 
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 2.2 Trình tự thực hiện 

- Cơ sở lưu 01 bộ hồ sơ và gửi 01 bộ đến cơ quan có thẩm quyền quản lý (theo 

quy định tại khoản 1, 2, 3 phần VI Hướng dẫn này) nơi cơ sở hoạt động qua đường bưu 

điện, email hoặc gửi trực tiếp. 

- Sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ đăng ký hoạt động của cơ sở, trong vòng 03 (ba) 

ngày, cơ quan có thẩm quyền (theo quy định tại mục 1, 2, 3 phần VI Hướng dẫn này) sẽ 

tổ chức kiểm tra thực tế tại cơ sở theo văn bản đăng ký hoạt động. Nếu đạt yêu cầu sẽ có 

Thông báo chấp thuận phương án hoặc có văn bản đề nghị khắc phục hoặc không chấp 

thuận phương án nếu như chưa đạt yêu cầu. 

- Cơ sở chỉ được phép tiến hành hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền 

có văn bản chấp thuận đăng ký hoạt động. 

Thông tin liên hệ và gửi hồ sơ tại các cơ quan có thẩm quyền được hướng dẫn tại 

Phụ lục 8 Hướng dẫn này. 

3. Hướng dẫn cơ sở thay thế, bổ sung lao động (áp dụng đối với dịch ở cấp độ 4) 

Khi cơ sở có nhu cầu hoạt động lại; thay thế, bổ sung lao động hoặc dừng hoạt 

động theo đăng ký và đưa người lao động ra khỏi doanh nghiệp về địa phương thì phải 

có văn bản gửi cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, chấp thuận và giám sát, theo 

dõi. 

a) Các bước đưa người lao động vào lưu trú tại cơ sở: 

- Cơ sở bố trí khu vực lưu trú tạm thời/vùng đệm (phải đảm bảo người lao động 

mới không được tiếp xúc với người lao động cũ) và đưa người lao động mới (đưa vào 

để thay thế) vào ở tại khu lưu trú tạm thời (vùng đệm). Lưu ý: Số lượng người lao động 

đưa vào hoạt động phụ thuộc vào điều kiện lưu trú tại vùng đệm.  

- Tổ chức thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp xét nghiệm 

nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR mẫu gộp cho người lao động vào ngày thứ nhất. Sau 

khi có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1, người lao động được tập trung lưu trú tại khu 

vực lưu trú tạm thời/vùng đệm; tổ chức xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp cho những người 

lao động mới này vào ngày thứ 3. Khi có kết quả âm tính lần 2 thì có thể đưa vào làm 

việc. 

- Sau khi được tập trung vào làm việc, 100% nhóm người lao động bổ sung này 

được khuyến nghị tiếp tục xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR mẫu gộp vào 

ngày thứ 7. 

Lưu ý: Khi có kết quả âm tính lần 2 thì cơ sở có thể lựa chọn cho NLĐ đưa vào 

làm việc nhưng bố trí làm việc, nơi lưu trú ở các khu vực tách biệt với nhóm lao động 

khác nhằm hạn chế tiếp xúc (áp dụng đối với trường hợp bổ sung lao động) hoặc tiếp tục 

cho NLĐ ở tại vùng đệm đến ngày thứ 7 để xét nghiệm RT-PCR lần 2. Cơ sở được 

khuyến nghị áp dụng vùng đệm từ 7 ngày trở lên với ít nhất 02 lần xét nghiệm RT-PCR 

để giảm mức nguy cơ nhiễm bệnh khi đưa NLĐ vào làm việc. 

* Trường hợp cơ sở thực hiện bổ sung lao động thì trước khi thực hiện phải gửi 

Phương án bổ sung lao động kèm danh sách lao động bổ sung về cơ quan có thẩm quyền 



10 

 

 

để xem xét chấp thuận, xác nhận danh sách bổ sung. Nội dung Phương án bổ sung cơ 

bản gồm các nội dung như: mô tả khu vực đệm (phải bảo đảm các yêu cầu như Hướng 

dẫn này), các bước thực hiện, xét nghiệm tầm soát, và danh sách đính kèm. 

b) Các bước dừng hoạt động theo phương án và đưa người lao động ra khỏi 

doanh nghiệp về địa phương 

- Cơ sở dừng hoạt động phải có văn bản thông báo về việc dừng hoạt động gửi cơ 

quan có thẩm quyền quản lý. 

- Trước khi cho lao động về nơi cư trú, doanh nghiệp phải có văn bản thông báo, 

tổng hợp danh sách người lao động có nhu cầu trở về nơi cư trú gửi cơ quan quản lý có 

thẩm quyền và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quận, huyện nơi doanh nghiệp, cơ sở đặt 

trụ sở để được xem xét, giám sát. 

- Cơ sở tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp xét nghiệm nhanh 

kháng nguyên hoặc RT-PCR mẫu gộp cho tất cả người lao động dự kiến trở về nơi cư 

trú và có kết quả âm tính (trong thời hạn 72 giờ). 

- Sau khi được cơ quan có thẩm quyền xác nhận thì doanh nghiệp mới được phép 

cho lao động trở về nơi cư trú. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Sở Công Thương  

- Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện 

triển khai Hướng dẫn này đến các cơ sở hoạt động sản xuất trên địa bàn; theo dõi nắm 

bắt tình hình hoạt động của các cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó khăn. 

- Chủ trì tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động, hoặc hồ sơ đăng ký hoạt động, thẩm 

định và có văn bản chấp thuận đối với doanh nghiệp sản xuất ngoài khu công nghiệp có 

số lao động trên 100 người. 

- Chủ trì, phối hợp Sở Y tế và các đơn vị có chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát 

công tác tổ chức hoạt động sản xuất đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 của 

các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý. 

2. Ban quản lý Khu chế xuất và Công nghiệp 

- Chủ trì tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động, hoặc hồ sơ đăng ký hoạt động, thẩm 

định và có văn bản chấp thuận đối với doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp. 

- Chủ trì, phối hợp Sở Y tế và các đơn vị có chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát 

công tác tổ chức hoạt động sản xuất đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 của 

các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. 

 3. Ủy ban nhân dân quận, huyện 

 - Tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động, hoặc hồ sơ đăng ký hoạt động, thẩm định 

và có văn bản chấp thuận đối với doanh nghiệp sản xuất ngoài khu công nghiệp có số 

lao động dưới 100 người; 
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 - Phân cấp cho UBND cấp phường, xã hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ đối với các 

cơ sở (hợp tác xã sản xuất, cơ sở sản xuất, hộ sản xuất cá thể) có số lao động dưới 

20 người; 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác tổ chức hoạt động sản xuất đảm bảo an toàn 

phòng, chống dịch Covid-19 của các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý. 

4. Sở Y tế 

- Phối hợp với các cơ quan có chức năng trên địa bàn thực hiện công tác thẩm 

định, đánh giá; kiểm tra, giám sát phương án tổ chức hoạt động của các cơ sở; 

- Phối hợp các cơ quan có chức năng hướng dẫn, xử lý các trường hợp F0, F1 tại 

các cơ sở trên địa bàn; 

- Có kế hoạch hoàn thành tiêm vắc-xin cho các đối tượng tham gia vào hoạt động sản 

xuất kinh doanh trên địa bàn khi thành phố được phân bổ vắc-xin để NLĐ thuộc các cơ sở 

thể đáp ứng được điều kiện tham gia vào hoạt động. 

5. Trách nhiệm của cơ sở: 

 - Thông báo hoạt động hoặc đăng ký hoạt động và chịu trách nhiệm đảm bảo các 

điều kiện theo quy định tại Hướng dẫn này và các quy định khác có liên quan trong công 

tác phòng chống dịch COVID-19; 

 - Có trách nhiệm hợp đồng, bố trí nhân viên, lực lượng bảo vệ, đảm bảo trật tự, an 

toàn tài sản; thường xuyên kiểm tra đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng, chống cháy 

nổ tại doanh nghiệp, nơi ở tập trung; chịu trách nhiệm quản lý, giám sát người lao động 

liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và phòng chống 

dịch bệnh COVID-19 tại nơi ở tập trung; yêu cầu chuyên gia, lao động người nước ngoài 

chấp hành nghiêm đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định; 

 - Thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ người lao động theo quy định; chăm lo đảm 

bảo trước hết, trên hết quyền lợi và an toàn cho người lao động; 

 - Chủ động tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch, các 

chính sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền địa 

phương cho người lao động, không để tình trạng hoảng loạn, mất trật tự, mất an toàn, không 

để đối tượng xấu lôi kéo, lợi dụng gây bất ổn trong cơ sở; 

 - Thực hiện báo cáo định kỳ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền quản lý các 

nội dung: kết quả xét nghiệm sàng lọc và định kỳ SARS-COV-2, số người thực tế lưu 

trú, tình hình thực hiện nội quy lưu trú, các khó khăn, vướng mắc và các vấn đề khác có 

liên quan khi bố trí lưu trú; 

 - Người đứng đầu cơ sở chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện 

đầy đủ các biện pháp chống dịch. 

 6. Trách nhiệm của người lao động: 

 - Thực hiện cam kết với cơ sở và chính quyền địa phương về việc tự nguyện tham 

gia sản xuất theo hình thức đăng ký hoạt động, và đã thực hiện đầy đủ các biện pháp 
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phòng, chống dịch tại địa phương và không thuộc đối tượng phải cách ly y tế theo quy 

định; 

 - Thực hiện khai báo y tế, quét mã QR Code trước khi rời khỏi nơi lưu trú, khi đến 

nơi làm việc; chấp hành nội quy lao động, nội quy nơi ở tập trung của cơ sở; 

 - Thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác phòng, chống dịch, thực hiện 

tốt 5K tại nơi ở tập trung và tại nơi làm việc do các cơ quan có thẩm quyền quy định. 

Cam kết không đi khỏi nơi ở tập trung và nơi làm việc trong quá trình cơ sở hoạt động 

trừ trường hợp đặc biệt; 

 - Thường xuyên thực hiện vệ sinh khử khuẩn, giữ gìn vệ sinh môi trường tại nơi 

ở tập trung theo quy định; 

 - Thông báo ngay cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch, người quản lý tại đơn vị khi 

có biểu hiện ho, sốt, khó thở và các vấn đề khác về sức khỏe. 

 Trên đây là Hướng dẫn tạm thời việc xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch 

COVID-19 của các cơ sở sản xuất trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện Hướng dẫn này, tuỳ theo điều kiện, tình hình thực tế 

sẽ xem xét điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung theo các quy định, hướng dẫn hiện hành và bảo 

đảm phù hợp với tình hình thực tế về phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố./. 

(Đính kèm các Phụ lục và Biểu mẫu hướng dẫn thực hiện chi tiết) 

 



PHỤ LỤC 1 
HƯỚNG DẪN BỐ TRÍ KHU CÁCH LY F0, F1 TẠM THỜI 

 TẠI CƠ SỞ 

 

1. Lựa chọn vị trí: 

- Tốt nhất chọn khu vực biệt lập, cuối hướng gió, dễ quan sát, dễ tiếp cận. 

- Xa các khu vực chức năng và khu dân cư xung quanh. 

- Khoanh vùng phân khu dành cho người nhiễm: 

- Khoanh vùng phân khu cách ly bằng hàng rào mềm hoặc hàng rào cứng tùy theo 

điều kiện. 

2. Tại khu vực cách ly 

- Đặt biển cảnh báo: “KHU VỰC DÀNH CHO NGƯỜI NHIỄM SARS-CoV-2 - 

KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO” 

- Lối ra vào khu cách ly bố trí dung dịch sát khuẩn tay có chứa 60-70% cồn. 

- Khu vực tiếp đón đối tượng cách ly: Chọn khu vực thuận lợi, đủ rộng, thông thoáng 

nằm trong phân khu cách ly để tiếp đón, kiểm tra y tế ban đầu, phân loại người được 

cách ly ngay khi tiếp nhận. 

- Có bố trí nhà vệ sinh riêng cho người được cách ly; trước nhà vệ sinh bố trí xà 

phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay; có thùng rác có nắp đậy, có đạp chân và có lót 

túi đựng chất thải lây nhiễm, có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA 

SARS-CoV-2”. 

3. Phòng ở cho người được cách ly: 

- Phòng phải đảm bảo thông thoáng, thường xuyên mở cửa sổ và không dùng điều 

hòa. 

- Các giường cách ly phải đặt cách nhau tối thiểu 1 mét trở lên. Có thể sử dụng 

giường tầng. 

- Trước cửa mỗi phòng, bố trí dung dịch sát khuẩn tay; thùng có nắp đậy, có đạp 

chân và có lót túi đựng chất thải lây nhiễm, có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY 

CƠ CHỨA SARS-CoV-2”. 

- Trong phòng cách ly có chổi, cây lau nhà, giẻ lau, 02 xô và dung dịch khử khuẩn 

hoặc chất tẩy rửa thông thường để người nhiễm tự làm vệ sinh khử khuẩn phòng. 

Diệt côn trùng phòng cách ly. 

- Có bảng nội quy phòng cách ly. Có số điện thoại đường dây nóng trực 24/24h để 

người nhiễm gọi khi cần. 
 

 



PHỤ LỤC 2 

PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ KHI CÓ TRƯỜNG HỢP NGHI F0, F1, F2 

 

 1. Khi có trường hợp nghi mắc COVID-19 

Khi phát hiện NLĐ có một trong các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như mệt 

mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở... tại nơi làm việc thực hiện theo các bước sau: 

 - Yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần 

dưới 02 mét với những người khác. 

- Gọi điện thoại cho Trạm Y tế hay Trung tâm Y tế quận, huyện để được tư 

vấn, xét nghiệm SARS-CoV-2 và nếu cần thì đưa đến cơ sở y tế để được khám và 

điều trị. 

- Không sử dụng phương tiện giao thông công cộng để di chuyển trường hợp 

nghi mắc đến cơ sở y tế. 

- Cập nhật thông tin tình hình sức khỏe của NLĐ. 

- Lập danh sách người tiếp xúc và thực hiện khử khuẩn tại nơi làm việc khi 

cơ quan y tế yêu cầu. 

- Căn cứ yêu cầu của cơ quan y tế địa phương hoặc kết quả xét nghiệm SARS 

- CoV-2 để quyết định bố trí, sắp xếp công việc phù hợp. 

 2. Khi có trường hợp F1 tại đơn vị 

2.1 Khi nhận được thông tin có trường hợp F1 tại đơn vị 

- Thông báo cho Chủ cơ sở; 

- Yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần 

dưới 02 mét với những người khác. 

- Gọi điện thoại cho Trạm Y tế hay Trung tâm Y tế quận, huyện để được tư 

vấn, xét nghiệm SARS-CoV-2: 

+ Nếu kết quả dương tính thì khẳng định bằng xét nghiệm RT-PCR mẫu đơn. 

+ Nếu kết quả âm tính thì xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp theo nguyên tắc gộp 

mẫu các trường hợp cùng vị trí làm việc, cùng nơi ở/lưu trú để xử trí các trường hợp 

F2 theo quy định. 

- Thông báo cho đơn vị đã được phân công chịu trách nhiệm khoanh vùng, 

khử khuẩn toàn bộ các khu vực có liên quan đến F1. 

- Thông báo cho toàn thể NLĐ đang có mặt tại cơ sở thông tin chính xác, 

không để xảy ra hoang mang, lo lắng với NLĐ; yêu cầu NLĐ nghiêm túc khai báo 

y tế, thực hiện 5K, không di chuyển khỏi vị trí làm việc. 

- Khi kết quả xét nghiệm RT-PCR của trường hợp F1 âm tính thì cơ quan y tế 

địa phương đánh giá nguy cơ, dịch tễ để xác định F2 được kết thúc việc cách ly tại 

nhà và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày theo quy định. 
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2.2 Phối hợp với cơ quan y tế và chính quyền địa phương 

a) Đưa trường hợp F1 đi cách ly y tế theo quy định. 

b) Rà soát toàn bộ NLĐ trong đơn vị theo danh sách quản lý (số có mặt, số 

vắng mặt, số đang nghỉ, số đang đi công tác và các trường hợp khác). 

c) Khẩn trương truy vết tất cả các trường hợp F2 thông qua dữ liệu khai báo y 

tế bằng quét mã QR điểm kiểm dịch, lịch làm việc, thông tin từ F1... 

- Cơ quan y tế địa phương phải thông báo ngay cho cơ quan y tế nơi các trường 

hợp F2 ở/lưu trú để tiến hành cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú theo quy định. 

- Đối với những trường hợp F2 đang có mặt tại cơ sở: thông báo và yêu cầu 

các trường hợp này tự cách ly tại nhà/nơi lưu trú và thông báo với cơ quan y tế cấp 

xã nơi ở/lưu trú. 

- Đối với những trường hợp F2 không có mặt tại cơ sở: thông báo bằng điện 

thoại, tin nhắn và yêu cầu tự cách ly tại nơi lưu trú; yêu cầu các trường hợp F2 thông 

báo với cơ quan y tế cấp xã nơi đang ở/lưu trú để phối hợp thực hiện các quy định 

phòng, chống dịch. 

 - Chủ cơ sở phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, Trung tâm y 

tế cấp huyện triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho những NLĐ có nguy cơ theo yêu 

cầu của cơ quan y tế. 

 2.3 Xử trí đối với trường hợp F2 khi có kết quả xét nghiệm của F1 

Kết quả xét nghiệm âm tính thì cơ quan y tế địa phương đánh giá nguy cơ, 

dịch tễ để xác định F2 được kết thúc việc cách ly tại nhà và tiếp tục tự theo dõi sức 

khỏe trong 14 ngày theo quy định, toàn bộ đơn vị được tiếp tục hoạt động bình 

thường, tăng cường thực hiện 5K và tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác 

phòng, chống dịch tại đơn vị. 

Kết quả xét nghiệm dương tính thì thực hiện như trên. 

3. Khi có trường hợp F2 tại đơn vị 

- Thông báo cho chủ cơ sở; 

- Phối hợp với cơ quan y tế địa phương để lấy mẫu xét nghiệm cho F2 (nếu 

được yêu cầu) 

- Hướng dẫn cho F2 về cách ly tại nhà, nơi lưu trú và chờ kết quả xét nghiệm 

của Fl. 

- Liên lạc với y tế địa phương về kết quả xét nghiệm của F1 : 

+ Nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì cơ quan y tế địa phương đánh giá nguy 

cơ, dịch tễ để xác định F2 được kết thúc việc cách ly tại nhà và tiếp tục tự theo dõi 

sức khỏe trong 14 ngày theo quy định, thực hiện 5K. 

+ Kết quả xét nghiệm dương tính thì xử trí theo Phụ lục 3 của Hướng dẫn này. 

 

 



3 

 

 

PHỤ LỤC 3 

PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ KHI CÓ TRƯỜNG HỢP MẮC COVID-19 TẠI CƠ SỞ 

 

1. Phát hiện có trường hợp F0 qua xét nghiệm sàng lọc và định kỳ tại cơ 

sở 

- Kích hoạt ngay các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc 

COVID-19. 

- Thông báo và phối hợp với cơ quan y tế địa phương để triển khai các biện 

pháp phòng, chống dịch. 

- Tạm dừng hoạt động của đơn vị hoặc từng khu vực làm việc có F0 để phục 

vụ cho việc truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.. 

- Thông báo cho các trường hợp F0 và yêu cầu không tự ý di chuyển, không 

tiếp xúc với người xung quanh, đeo khẩu trang y tế và chờ được hướng dẫn, xử trí. 

- Thông báo cho đơn vị/cá nhân đã được phân công chịu trách nhiệm khoanh 

vùng, khử khuẩn toàn bộ các khu vực có liên quan đến ca bệnh theo hướng dẫn của 

cơ quan y tế. 

- Thông báo cho toàn thể NLĐ đang có mặt tại đơn vị không tự ý di chuyển; 

nghiêm túc khai báo y tế, thực hiện 5K; không để xảy ra hoang mang, lo lắng với 

NLĐ. 

- Phân nhóm và bố trí riêng khu vực cho các trường hợp F1 (tách các trường 

hợp có cùng vị trí làm việc và nguy cơ tiếp xúc trong nhóm F1), F2 để chuẩn bị cho 

việc lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế theo quy định. 

 2. Phát hiện có trường hợp F0 tại đơn vị thông qua xét nghiệm trường 

hợp F1/F2 và trường hợp nghi ngờ: Xử lý như trên 

 3. Phát hiện có trường hợp F0 là NLĐ của đơn vị thông qua xét nghiệm 

sàng lọc tại cộng đồng 

 3.1 Trường hợp F0 đang có mặt tại đơn vị: Xử lý như trên 

3.2 Trường hợp F0 không có mặt tại đơn vị: Phối hợp với cơ quan y tế các 

địa phương có liên quan tiến hành rà soát các trường hợp F1, F2 tại đơn vị để cách 

ly y tế và xử lý theo quy định. 

 4. Trường hợp nhận thông tin có F0 là NLĐ của cơ sở ngoài giờ làm việc 

Báo cáo ngay cho chủ cơ sở để biết và tạm dừng hoạt động của cơ sở để thực 

hiện vệ sinh, khử khuẩn, truy vết F1, F2 và chờ kết quả xét nghiệm của cơ quan y tế 

địa phương. 

- Thông báo cho cơ quan Y tế địa phương và khử khuẩn toàn bộ cơ sở đặc 

biệt khu vực làm việc của ca mắc. 

- Thực hiện truy vết, lập danh sách F1, F2 gửi cho cơ quan y tế địa phương. 

- Chờ cơ quan y tế địa phương thông báo kết quả xét nghiệm của Fl, F2 trước 

khi quyết định cho đơn vị hoạt động trở lại. 
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PHỤ LỤC 4 

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN NƠI Ở TẬP TRUNG 

CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CƠ SỞ 

 

 1. Các hình thức lưu trú tập trung 

 - Nơi lưu trú tập trung (Khu nhà trọ tập trung, ký túc xá; khách sạn, nhà nghỉ, 

khu nhà trường học, nhà thi đấu, trường nghề… chuyển đổi công năng); 

 - Nơi lưu trú dã chiến tại cơ sở. 

 2. Nơi lưu trú tập trung 

 Nơi lưu trú tập trung chỉ lưu trú NLĐ  của 01 Cơ sở và phải đảm bảo các điều 

kiện sau: 

 - Kiểm soát được các lối ra/vào; thuận tiện cho việc đưa đón NLĐ ; có biển 

báo: “KHU VỰC LƯU TRÚ TẬP TRUNG - KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO”; 

điểm khai báo y tế, tạo mã QR code điểm kiểm dịch tại cổng ra/vào (hướng dẫn sử 

dụng trên các ứng dụng di động: Vietnam Health Declaration (VHD), Bluezone 

(BLZ), Ncovi; điểm/ khu vực cung ứng lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu; 

điểm khử khuẩn phương tiện, hàng hóa và nơi rửa tay với xà phòng/ dung dịch sát 

khuẩn tay; có hệ thống camera giám sát tại cổng/lối ra/vào, khu vực công cộng trong 

nơi lưu trú, kết nối với hệ thống thông tin của cơ quan có thẩm quyền để phối hợp 

giám sát. 

 - Đảm bảo các điều kiện theo mục 1, phần II, Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết 

định số 2787/QĐ-BYT ngày 05 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế, cụ thể: 

 + Đảm bảo thông thoáng, diện tích không nhỏ hơn 05 m2/người. 

 + Có điểm rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại các vị trí 

sử dụng chung trong cơ sở. 

 + Có tờ rơi, áp phích tuyên truyền về thực hiện 5K; niêm yết số điện thoại của 

đường dây nóng ngành y tế, người quản lý. 

 + Tốt nhất có công trình vệ sinh khép kín ở mỗi phòng, nếu sử dụng nhà vệ 

sinh chung thì không quá 12 người/ 01 nhà vệ sinh. 

 + Có đủ nước sạch để sử dụng cho ăn uống, sinh hoạt. 

 + Có dung dịch tẩy rửa thông thường, thùng/chậu đựng nước, cây lau nhà để 

tự vệ sinh khử khuẩn nơi ở. 

 + Có thùng rác có nắp đậy để thu gom rác thải hàng ngày. 

 + Đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ. 

 - Đảm bảo vệ sinh môi trường, khử khuẩn và quản lý chất thải, theo quy định 

tại mục V, Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ 

đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19, cụ thể: 

 Nguyên tắc chung: 

 + Khử khuẩn bằng chất tẩy rửa thông thường như chai xịt tẩy rửa đa năng 

dùng sẵn hoặc pha dung dịch tẩy rửa bồn cầu gia dụng (chứa khoảng 5% sodium 

hypochlorite) theo tỷ lệ 10ml dung dịch tẩy rửa với 1 lít nước để thành dung dịch có 
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khả năng diệt vi rút, hoặc dung dịch chứa 0,05% clo hoạt tính sau khi pha hoặc cồn 

70%. Chỉ pha dung dịch đủ dùng trong ngày. Dùng cồn 70% để lau bề mặt thiết bị 

điện tử dễ bị ăn mòn bởi hóa chất hoặc có tiết diện nhỏ. 

+ Thời gian cách ly sau khi khử khuẩn ít nhất 30 phút. 

 + Ưu tiên khử khuẩn bằng cách lau rửa. Đối với các bề mặt bẩn phải được làm 

sạch bằng xà phòng hoặc dung dịch tẩy rửa và nước trước khi khử khuẩn. 

 + Sử dụng găng tay cao su, khẩu trang, quần áo bảo hộ khi thực hiện vệ sinh, 

khử khuẩn. 

Vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại nơi làm việc: 

 + Làm tốt công tác vệ sinh công nghiệp, vệ sinh chung tại nơi làm việc: Đối 

với nền nhà, tường, bàn ghế, các đồ vật trong phòng, phân xưởng, gian bán hàng, 

các bề mặt có tiếp xúc: khử khuẩn ít nhất 01 lần/ngày; Đối với các vị trí tiếp xúc 

thường xuyên như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang 

máy, công tắc điện, bàn phím máy tính, điều khiển từ xa, điện thoại dùng chung, nút 

bấm tại cây ATM, máy bán hàng tự động, bình nước uống công cộng,…: khử khuẩn 

ít nhất 02 lần/ngày; Đối với khu vệ sinh chung: Vệ sinh khử khuẩn ít nhất 02 lần/ca 

làm việc, ngày. 

 + Tăng cường thông khí tại các khu vực, vị trí làm việc, trên phương tiện giao 

thông vận chuyển NLĐ (nếu có) bằng cách tăng thông gió hoặc mở cửa ra/vào và 

cửa sổ, sử dụng quạt hoặc các giải pháp phù hợp khác. Thường xuyên vệ sinh hệ 

thống thông gió, quạt, điều hòa. 

 + Chất thải phải được thu gom và đưa đi xử lý hằng ngày theo quy định. 

 Vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại nơi ở:  

 + Tổ chức khử khuẩn tại phòng ở và các khu vực của nơi ở (bao gồm cả khu 

bán hàng/căn tin, nơi tập thể dục, thư viện, phòng sinh hoạt cộng đồng, khu vệ sinh 

chung,…) cho NLĐ  như sau: Đối với nền nhà, bàn ghế, các đồ vật, bề mặt có tiếp 

xúc: khử khuẩn ít nhất 01 lần/ngày; Đối với vị trí tiếp xúc thường xuyên như tay 

nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy, công tắc điện, điều 

khiển từ xa, nút bấm cây ATM, máy bán hàng tự động, bình nước uống công cộng: 

khử khuẩn ít nhất 01 - 02 lần/ngày; Đối với khu vực rửa tay, nhà vệ sinh: Dọn vệ 

sinh, lau rửa, khử khuẩn ít nhất 02 lần/ngày. 

 + Tăng cường thông khí tại các phòng và khu vực nơi ở của NLĐ  bằng cách 

mở cửa ra/vào và cửa sổ, sử dụng quạt. Thường xuyên vệ sinh hệ thống thông gió, 

quạt, điều hòa.  

 + Xử lý chất thải: Bố trí đủ thùng đựng rác có nắp đậy, đặt ở vị trí thuận tiện tại 

khu vực ký túc xá cho NLĐ  và thực hiện thu gom, xử lý hằng ngày theo quy định. 

 Khử khuẩn phương tiện (nếu có): 

+ Thường xuyên vệ sinh, dọn rửa, lau khử khuẩn bề mặt tay nắm cửa xe, ghế 

ngồi, cửa sổ, sàn xe, điều hòa trong xe và các vị trí không đảm bảo vệ sinh, có tiếp 

xúc với người trên phương tiện bằng dung dịch khử khuẩn chứa 0,1% Clo hoạt tính 
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hoặc sử dụng các chế phẩm diệt khuẩn tương tự đã được Cục Quản lý môi trường y 

tế - Bộ Y tế cấp chứng nhận đăng ký lưu hành. 

 - Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở để tổ chức, 

kiểm soát NLĐ  ra/vào theo danh sách được phê duyệt; kiểm tra việc thực hiện các 

quy định phòng, chống dịch COVID-19; tổ chức đánh giá nguy cơ lây nhiễm 

COVID- 19; tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19; niêm yết số điện thoại 

người đứng đầu ban quản lý, điện thoại đường dây nóng; đồng thời định kỳ hàng 

tuần cần xét nghiệm sàng lọc theo kế hoạch của cơ sở đối với công nhân, nhân viên 

làm việc ở lại nơi lưu trú để kịp thời phát hiện trường hợp nhiễm Vi rút SARS-CoV-

2 (lưu ý các đối tượng có nguy cơ cao: tổ trưởng tổ sản xuất, quản đốc phân xưởng, 

Ban giám đốc Cơ sở, người vận chuyển, giao nhận hàng nội bộ); 

 - Thành lập Tổ an toàn COVID-19 tại nơi lưu trú tập trung; thành phần 

gồm: Đại diện ban quản lý nơi lưu trú tập trung, đại diện NLĐ  tại khu lưu trú và đại 

diện Cơ sở (tổ phó); có thể thành lập một tổ hoặc nhiều tổ. 

 - Tuyệt đối không được ra ngoài nếu không có sự đồng ý của Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch quận, huyện (trừ những trường hợp đặc biệt theo quy định). 

 3. Khu vực nhà ăn 

Khu vực bếp nấu, nhà ăn: được thiết kế tách biệt khỏi các khu vực khác, đảm 

bảo các yêu cầu sau: 

- Bếp ăn được bố trí bảo đảm không nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế 

biến và thực phẩm đã qua chế biến; có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ việc 

chế biến; có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải bảo đảm vệ sinh; cống 

rãnh ở khu vực nhà bếp phải thông thoát, không ứ đọng. 

- Nhà ăn phải thoáng, mát, đủ ánh sáng, duy trì chế độ vệ sinh sạch sẽ, - có 

biện pháp để ngăn ngừa côn trùng và động vật gây hại, phải có vách ngăn cách các 

chỗ ngồi với nhau. 

- Có thiết bị bảo quản thực phẩm, nhà vệ sinh, rửa tay và thu dọn chất thải, 

rác thải hàng ngày sạch sẽ. 

- Thực hiện giảm mật độ NLĐ tại nhà ăn bằng cách bố trí ca làm việc, nghỉ 

ngơi, ca ăn xen kẽ đối với các tổ, nhóm làm việc; giảm tiếp xúc bằng bố trí vách 

ngăn tại nhà ăn và dùng suất ăn riêng. 

 4. Nơi lưu trú dã chiến 

 Thực hiện theo như nơi lưu trú tập trung tại khoản 2 Phụ lục này. Ngoài ra, 

nơi lưu trú dã chiến cần đảm bảo: 

 - Tách biệt khỏi các khu vực sản xuất, khu vực nguy hiểm, phải có rào chắn xung 

quanh và được phân làm các khu vực: Khu vực khử khuẩn, khu vực lưu trú, khu vực 

bếp ăn, khu vực vệ sinh chung, khu vực phơi quần áo, khu vực tập kết rác thải. 

 - Bố trí NLĐ của mỗi cơ sở lưu trú tại một khu vực riêng để hạn chế lây nhiễm 

chéo. 
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PHỤ LỤC 5 

 

HƯỚNG DẪN ĐƯA ĐÓN NGƯỜI LAO ĐỘNG 

 TỪ NƠI LƯU TRÚ TẬP TRUNG ĐẾN NƠI LÀM VIỆC 

 

1. Phương tiện đưa đón 

- Đăng ký lịch trình cụ thể và đảm bảo: giảm chỗ ngồi trên xe xuống 50% 

theo giấy phép được cấp; đánh dấu ghế ngồi đảm bảo giãn cách; mở cửa sổ, cửa 

thông gió nếu có thể trong khi di chuyển; có sẵn dung dịch sát khuẩn tay. 

- Lập danh sách/quản lý bằng thẻ, cố định chỗ ngồi cho từng người trên xe. 

2. Cơ sở sử dụng lao động 

- Lập danh sách cố định NLĐ đi trên mỗi xe; thông báo đến cơ quan Y tế và 

cơ quan có thẩm quyền quản lý tại địa phương nơi NLĐ lưu trú để phối hợp giám 

sát. 

- Có phương án đưa đón NLĐ; bố trí người làm cùng phân xưởng/văn 

phòng/ca làm việc đi chung một xe, nên bố trí người lưu trú trong cùng một khu đi 

làm cùng một ca. 

3. Lái xe, phụ xe 

- Bố trí ở cùng khu lưu trú tập trung với NLĐ; phải được tiêm ít nhất 01 mũi 

vắc-xin COVID-19; định kỳ xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định; luôn thực hiện 

tốt 5K. 

- Thường xuyên sát khuẩn tay, đeo khẩu trang trong suốt quá trình đưa đón; 

chỉ cho NLĐ có tên trong danh sách lên xe di chuyển đúng tuyến cố định đã cho 

phép; không dừng đỗ dọc đường; vệ sinh, khử khuẩn xe cuối mỗi ngày. 

- Đo thân nhiệt cho NLĐ trước khi lên xe; yêu cầu NLĐ quét thẻ, mã QR 

code, khai báo y tế, ở cửa xe, sát khuẩn tay trước khi lên xe và đeo khẩu trang 

trong suốt hành trình; ngồi đúng số ghế của mình. 

4. Người đi xe 

Luôn thực hiện 5K; quét thẻ, mã QR code ở cửa xe, khai báo y tế; sát khuẩn 

tay trước khi lên xe và ngồi đúng vị trí. 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 6 

 

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC SẢN XUẤT KHI CÓ DỊCH TẠI 

CƠ SỞ 

 

1. Yêu cầu chung 

- Tất cả cơ sở trước khi quay trở lại hoạt động phải được rà soát, kiểm tra đánh 

giá điều kiện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong sản xuất và có đầy đủ các 

phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 được cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt. 

- Các cơ sở phải cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, điều kiện, phương 

án tổ chức sản xuất phòng, chống dịch COVID-19, quy mô sản xuất do chính quyền 

địa phương quy định. 

- Các cơ quan của thành phố, UBND cấp quận, huyện tăng cường quản lý, 

kiểm tra, giám sát cơ sở thực hiện các biện pháp phòng, chong dịch COVID-19 trong 

sản xuất. 

2. Các yêu cầu để tổ chức sản xuất trở lại tại cơ sở 

2.1. Điều kiện chung để tổ chức sản xuất 

- Chỉ sử dụng NLĐ đã được cơ quan y tế và chính quyền địa phương nơi 

thường trú hoặc tạm trú xác nhận đã được kiểm soát nguy cơ lây nhiễm dịch trong 

thời gian trước ngày dự kiến làm việc 28 ngày và có 02 lần xét nghiệm RT-PCR có 

kết quả âm tính trước thời gian dự kiến làm việc 14 ngày (trong đó lần gần nhất trước 

khi quay trở lại làm việc tại cơ sở là 01 ngày), không có các biểu hiện nghi ngờ mắc 

bệnh. 

- Nơi lưu trú cho NLĐ: Phải đáp ứng yêu cầu tại Mục VII của Hướng dẫn này. 

Nếu dịch COVID-19 diễn biến phức tạp thì địa phương có thể yêu cầu NLĐ nếu đi 

khỏi nơi làm việc, nơi lưu trú tập trung thì khi quay trở lại cơ sở phải thực hiện cách 

ly tập trung 21 ngày và xét nghiệm RT-PCR 03 lần có kết quả âm tính (mỗi lần cách 

nhau 07 ngày, lần cuối cùng trước khi trở lại làm việc 01 ngày) mới được trở lại làm 

việc. 

- Trước khi tổ chức sản xuất lại ít nhất 03 ngày: cơ sở bố trí đón NLĐ đến nơi 

lưu trú tập trung hoặc nơi lưu trú dã chiến và xét nghiệm SARS-COV-2 bằng test 

nhanh kháng nguyên cho toàn bộ NLĐ. 

- Thiết lập khu cách ly tập trung cho NLĐ khi cần thiết. 

- Tổ chức quản lý NLĐ khép kín theo phân xưởng, tổ, nhóm (dưới 30 NLĐ) 

từ nơi sản xuất đến nơi ăn, ở; bố trí khu vực sản xuất ngăn cách riêng biệt theo nhóm 

NLĐ không quá 30 người/ khu vực. 

- Xét nghiệm sàng lọc cho NLĐ định kỳ, theo yêu cầu của cơ quan y tế địa 

phương. 
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- Hàng tuần gửi danh sách toàn bộ công ty khách hàng, đơn vị cung cấp dịch 

vụ thường xuyên giao dịch trực tiếp với doanh nghiệp, cơ sở tới Ban Quản lý KCN 

(đối với doanh nghiệp trong KCN) hoặc UBND quận/huyện (đối với doanh nghiệp 

ngoài KCN) và Sở Y tế để theo dõi. 

- Đối với đơn vị cung cấp dịch vụ cho cơ sở: NLĐ phải có kết quả xét nghiệm 

SARS-Cov-2 bằng phương pháp RT-PCR âm tính 01 ngày trước khi cơ sở hoạt động 

trở lại; định kỳ 01 lần/tuần phải xét nghiệm sàng lọc; hàng tuần báo cáo danh sách 

NLĐ cho Ban Quản lý các cơ sở để quản lý, theo dõi; bố trí vùng đệm để giao nhận 

hàng. 

- Hạn chế tối đa sử dụng lao động ngắn hạn, thời vụ. Trường hợp cần thiết sử 

dụng thì NLĐ phải cách ly tập trung 21 ngày tại khu cách ly tập trung của cơ sở và 

có 03 lần xét nghiệm RT-PCR có kết quả âm tính (mỗi lần cách nhau 07 ngày, lần 

cuối cùng trước 01 ngày trước khi vào làm việc tại cơ sở) và phải xét nghiệm sàng 

lọc hàng tuần. 

- Nếu không có bộ phận y tế tại cơ sở thì phải ký kết hợp đồng với đơn vị y 

tế. 

- Thực hiện theo đúng các quy định tại Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 

27/5/2020 và tổ chức thực hiện 5K. 

2.2. Quy mô sử dụng lao động: Căn cứ tình hình dịch để giảm quy mô sử 

dụng lao động từ 25-50% đối với những cơ sở có trên 500 NLĐ. 

2.3. Cơ sở phải cam kết thực hiện các quy định về phòng, chống dịch 

COVID-19 

- Quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, ký túc xá và nơi 

lưu trú đối với lao động; quy định về phương án đưa, đón NLĐ; nơi lưu trú tập trung, 

khu vực cách ly tập trung; xét nghiệm sàng lọc... 

- Các quy định khác theo yêu cầu của chính quyền địa phương.



PHỤ LỤC 7 

Danh mục các mẫu hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 

STT Mẫu Nội dung 

1.  Mẫu số 1  Thông báo hoạt động sản xuất bảo đảm an toàn PCD 

2.  Mẫu số 2  Bản đăng ký hoạt động  

3.  Mẫu số 3  Danh sách người lao động đăng ký hoạt động 

4.  Mẫu số 4 
Kế hoạch phòng, chống dịch covid-19 và các phương án xử trí khi có 

các trường hợp mắc COVID-19 

5.  Mẫu số 5 
Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-

19 

6.  Mẫu số 6 
Quyết định về việc thành lập Tổ an toàn COVID-19 tại nơi lưu trú tập 

trung 

7.  Mẫu số 7 
Danh sách lưu trú của người lao động (có xác nhận của tổ chức Công 

đoàn doanh nghiệp) 

8.  Mẫu số 8 
Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của người lao 

động với người sử dụng lao động 

9.  Mẫu số 9 
Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị cung 

cấp dịch vụ khác với chủ doanh nghiệp 

10.  Mẫu số 10 
Bảng tự kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tai Doanh 

nghiệp 

 



Mẫu số 1: Thông báo hoạt động sản xuất bảo đảm an toàn PCD 

 
 

TÊN DOANH NGHIỆP/ 

CƠ SỞ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: ......... Cần Thơ, ngày      tháng     năm 202... 

 

THÔNG BÁO 

V/v tổ chức hoạt động sản xuất bảo đảm an toàn 

phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 

 

Kính gửi: ………………………………………. 

 
 Nhằm thực hiện hoạt động sản xuất bảo đảm an toàn phòng, chống dịch 

Covid-19 trong tình hình mới, doanh nghiệp/cơ sở thông báo đến quý cơ quan thông 

tin hoạt động và cam kết báo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 như sau: 

1. Thông doanh nghiệp/cơ sở: 

Tên doanh nghiệp/cơ sở: …………………………………..………….……………..…………….. 

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………..…………….…………………… 

Ngành nghề sản xuất: …………………………………………..……………..……………………. 

Điện thoại: ………………………… ……………………………………………..………….……….. 

Thông tin người đại diện theo pháp luật:………………………., chức vụ:………….……   

Thông tin người phụ trách công tác an toàn phòng, chống dịch: 

- Họ và tên: ………………………….……………………, Điện thoại: …………………..…………  

2. Địa điểm hoạt động sản xuất:…………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….……………... 

3. Hình thức hoạt động (“2 tại chỗ”/”3 tại chỗ”): ………………………………………….. 

4. Tổng số lao động tham gia: ………..…….. người.  

5. Thời gian bắt đầu hoạt động sản xuất: từ ngày     tháng      năm     

6. Doanh nghiệp/cơ sở cam kết: 

- Tuân thủ các quy định hiện hành về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; 

- Chủ cơ sở cam kết đã hiểu rõ và thực hiện theo các nội dung về các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19; cũng như các phương án xử lý khi có trường hợp nghi 

nhiễm F0, F1, F2 hoặc phương án xử lý khi có trường hợp mắc Covid-19 tại cơ sở; 
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- Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất cơ bản cho công tác phòng, chống dịch tại cơ sở 

theo quy định và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền ban hành; cam kết chịu mọi 

chi phí, rủi ro khi phương án không được chấp thuận và các chi phí trong quá trình 

thực hiện phương án; 

- Tuân thủ và thường xuyên cập nhật các quy định về phòng, chống dịch, tình hình 

dịch bệnh tại địa phương và tuyên truyền các quy định về công tác phòng chống dịch 

bệnh Covid-19 đến NLĐ; 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra dịch bệnh do chưa thực hiện nghiêm 

các quy định phòng chống dịch COVID-19 tại đơn vị. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu. 

CHỦ DOANH NGHIỆP/CƠ SỞ 

(ký tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 2: Bản đăng ký hoạt động sản xuất bảo đảm an toàn PCD 

 
 

TÊN DOANH NGHIỆP/ 

CƠ SỞ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: ......... Cần Thơ, ngày     tháng     năm 202... 

 

BẢN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 

ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 

 

Kính gửi: ………………………………………. 

 
Nhằm thực hiện hoạt động sản xuất bảo đảm an toàn phòng, chống dịch 

Covid-19 trong tình hình mới, doanh nghiệp/cơ sở đăng ký hoạt động sản xuất và 

cam kết báo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG 

Tên DN/ cơ sở: ……………………………………………….………………………..……………….. 

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………….……………………………………...……… 

Ngành nghề sản xuất: ………………………………………..…………………..……………………. 

Tổng số lao động của doanh nghiệp/cơ sở: ………. người 

Tên người đại diện theo pháp luật:……………………...……………., chức vụ:………….……   

Thông tin người phụ trách công tác an toàn phòng, chống dịch: 

- Họ và tên: ………………………….……………………, Điện thoại: …………………..…………  

II. PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG 

1. Hình thức đăng ký hoạt động (ghi “2 tại chỗ” hay “3 tại chỗ” hay kết hợp):  

….……………………...…………………………………………….……………………………..……….. 

2. Địa điểm đăng ký hoạt động:……………………………….………….………….....………. 

…………………………………………………………………………………………………..…………... 

3. Số lao động tham gia hoạt động: ………. người (Đính kèm Danh sách).  

Trong đó: 

- Số lao động tham gia theo hình thức “2 tại chỗ”: ………. người 

- Số lao động tham gia theo hình thức “3 tại chỗ”: ………. người 

- Khác (nếu có): ………………………………………………………………….………………………………… 

4. Thời gian thực hiện: 

- Thời gian và địa điểm dự kiến thực hiện việc xét nghiệm cho người lao động trước 

khi vào làm việc: 
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+ Thời gian: Từ ……...  giờ đến ………giờ ngày……/….... /202… 

+ Địa điểm thực hiện: ……………………..………………….……………………………………… 

- Thời gian bắt đầu hoạt động sản xuất: Từ ngày ……/.….../202... 

5. Thông tin liên quan đến nơi lưu trú 

(mô tả thông tin liên quan đến khu vực lưu trú cho NLĐ thực hiện “3 tại chỗ” như: 

địa chỉ, diện tích sử dụng, số lượng người phân bổ mỗi khu vực, phòng…) 

 …………………………………………………...………………….……………………………………… 

…………………………………………………...………………….……………………………………… 

…………………………………………………...………………….……………………………………… 

…………………………………………………...………………….……………………………………… 

…………………………………………………...………………….……………………………………… 

6. Thông tin liên quan đến khu vực nhà ăn 

(mô tả thông tin liên quan đến khu vực nhà ăn cho NLĐ thực hiện “3 tại chỗ” như: 

hình thức cung cấp bữa ăn cho NLĐ, diện tích nhà ăn, số lượng người tối đa cho 

mỗi ca ăn uống…) 

…………………………………………………...………………….……………………………………… 

…………………………………………………...………………….……………………………………… 

…………………………………………………...………………….……………………………………… 

…………………………………………………...………………….……………………………………… 

7. Thông tin liên quan đến hình thức “1 cung đường, 2 điểm đến” (nếu có) 

(Thông tin liên quan trong trường hợp doanh nghiệp/cơ sở sử dụng điểm lưu trú bên 

ngoài địa điểm hoạt động khi áp dụng hình thức “3 tại chỗ”) 

…………………………………………………...………………….……………………………………… 

…………………………………………………...………………….……………………………………… 

…………………………………………………...………………….……………………………………… 

…………………………………………………...………………….……………………………………… 

8. Thông tin chi tiết khác liên quan (nếu có) 

…………………………………………………...………………….……………………………………… 

…………………………………………………...………………….……………………………………… 

…………………………………………………...………………….……………………………………… 
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III. CAM KẾT CỦA DOANH NGHIỆP/CƠ SỞ 

- Doanh nghiệp/cơ sở cam kết thực hiện đúng các nội dung quy định về công 

tác an toàn phòng, chống dịch trong hoạt động sản xuất theo hướng dẫn của cơ quan 

có thẩm quyền như sau: 

+ Bố trí nơi ở, sinh hoạt, ăn uống cho NLĐ phải đảm bảo các điều kiện quy 

định tại Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế và các điều kiện đảm bảo khác. 

+ Có bố trí khu vực hoặc phòng cách ly tạm thời cho F0, F1; bảo đảm không 

giữ người nghi nhiễm trong cơ sở quá 24 giờ để hạn chế nguy cơ lây nhiễm bùng 

phát, gây mất an toàn cho NLĐ còn lại.  

+ Bảo đảm thực hiện đúng quy định về công tác xét nghiệm sàng lọc SAR-

CoV-2 trước khi hoạt động; và xét nghiệm định kỳ theo quy định trong quá trình 

hoạt động sản xuất. 

 - Chủ doanh nghiệp/cơ sở cam kết đã hiểu rõ và thực hiện theo các nội dung 

về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, cũng như các phương án xử lý khi có 

trường hợp nghi nhiễm F0, F1, F2 hoặc phương án xử lý khi có trường hợp mắc 

Covid-19 tại cơ sở  

 - Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực 

của hồ sơ gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

- Tuân thủ và thường xuyên cập nhật các quy định về phòng, chống dịch, tình 

hình dịch bệnh tại địa phương và tuyên truyền các quy định về công tác phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 đến NLĐ; 

- Cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro khi hình thức hoạt động không được chấp 

thuận và các chi phí trong quá trình thực hiện; 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra dịch bệnh do chưa thực hiện 

nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19 tại đơn vị; 

- Chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ người lao động không đi khỏi nơi ở tập 

trung và nơi làm việc theo danh sách đã được phê duyệt. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu. 

CHỦ DOANH NGHIỆP/CƠ SỞ 

(ký tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 3: Danh sách NLĐ đăng ký hoạt động 

 

 
TÊN DOANH NGHIỆP 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 Cần Thơ, ngày     tháng     năm 202... 

 

 

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 

 

 

STT 
Họ và 

tên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

CMND/ 

CCCD 

Địa chỉ 

nơi cư 

trú 

Chức 

vụ 

Bộ 

phận 

công 

tác 

Thông tin tiêm vắc-xin 

Đã tiêm 

01 mũi 

Đã tiêm 

02 mũi 

Chưa 

tiêm 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

…          

 

 

       CHỦ DOANH NGHIỆP/CƠ SỞ 

                  (ký tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 4: Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có 

các trường hợp mắc COVID-19 

 
TÊN DOANH NGHIỆP/ 

CƠ SỞ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

------------------------------------ 
Số: ........./KH-............. Cần Thơ, ngày     tháng     năm 202... 

  

 

KẾ HOẠCH 

Phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có các trường hợp 

mắc COVID-19 tại …………………………………. 

 
 

Căn cứ Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc 

gia phòng, chống dịch COVID-19 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” và các văn bản chỉ đạo liên quan. 

Căn cứ Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn 

các phương án phòng, chống dịch khi có các trường hợp mắc bệnh COVID-19 tại 

các cơ sở sản xuất kinh doanh và khu công nghiệp. 

Căn cứ Công văn số 5522/BYT-MT ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế 

về mẫu kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 cho cơ sở sản xuất kinh doanh và 

mẫu cam kết phòng chống dịch tại khu nhà trọ cho người lao động; 

 Công ty…………..… xây dựng Kế hoạch Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-

19 và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc covid-19 tại đơn vị cụ thể như 

sau: 

 I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên doanh nghiệp:………………………………… 

2. Ngành nghề sản xuất kinh doanh:………………….. 

3. Mã số thuế: ……………………………. 

4. Tổng số lao động: ……………………………… 

5. Tổng số lao động thực hiện phương án:………………………. 

- Số người lao động tại địa phương:…………….. 

- Số người lao động ngoại thành: ………………. 

- Số người lao động lưu trú tại đơn vị: ……………. 

- Số người lao động lưu trú tại nơi lưu trú bên ngoài đơn vị:………… 

- Số người lao động ký hợp đồng dài hạn: …………………… 

- Số người lao động ký hợp đồng ngắn hạn: ………………… 

- Số người lao động ký hợp đồng làm với nhiều đơn vị:……………….. 

- Số người lao động là người nước ngoài:……………………… 

6. Số người lao động và diện tích theo từng phân xưởng/dây chuyền sản 

xuất/khu vực sản xuất/ vị trí làm việc (đính kèm sơ đồ mặt bằng các khu vực sản 
xuất theo hướng dẫn mẫu số 11 ở phần Phụ lục): 



8 

 

 

- Phân xưởng 1: ………………….diện tích………………. 

- Phân xưởng 2 :…………………. diện tích………………. 

- Phân xưởng 3: …………………. diện tích………………. 

- ……………………………………………………………. 

- Tổng diện tích của đơn vị:………………………………………. 

7. Các thông tin khác: 

- Thời gian làm việc (ca):……………………………………………… 

- Tổng diện tích nhà ăn:……………Số người lao động/ca ăn: ………… 

- Số người lao động sử dụng phương tiện đưa đón của đơn vị:………… 

8. Cán bộ đầu mối phụ trách công tác phòng, chống dịch tại đơn vị: 

- Họ và tên: ……………………… 

- Số điện thoại: ………………….. 

- Email: ………………………….. 

- Trình độ chuyên môn: ……………………… 

- Chức vụ và vị trí công tác:………………….. 

9. Bộ phận y tế: 

9.1. Đối với đơn vị có bộ phận y tế 

Tổng số cán bộ y tế: …………………… 

Cán bộ phụ trách công tác y tế: 

- Họ và tên: ……………………….. 

- Số điện thoại: ……………………. 

- Email: ……………………………. 

- Trình độ chuyên môn: …………………… 

9.2. Đối với đơn vị có ký hợp đồng chăm sóc sức khỏe cho người lao động 

- Tên đơn vị ký hợp đồng:……………………………… 

- Địa chỉ của đơn vị ký hợp đồng:……………………… 

- Tổng số cán bộ y tế: …………………… 

- Tên cán bộ phụ trách công tác y tế: 

+ Họ và tên: ……………………….. 

+ Số điện thoại: ……………………. 

+ Email: ……………………………. 

+ Trình độ chuyên môn: …………………… 

II. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU 

1. Mục tiêu chung: 

- Chủ động phát hiện sớm và xử lý kịp thời trường hợp nghi mắc, mắc COVID-

19 tại đơn vị. 

- Đảm bảo sản xuất an toàn và thực hiện mục tiêu kép; hạn chế tác động của 

dịch bệnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. 

2. Mục tiêu cụ thể: 
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- Khi chưa ghi nhận trường hợp bệnh: Thực hiện đầy đủ các quy định phòng, 

chống dịch, đánh giá nguy cơ, tổ chức diễn tập các tình huống, phát hiện sớm người 

lao động có nguy cơ lây nhiễm. 

- Khi xuất hiện các trường hợp bệnh trong đơn vị: Khoanh vùng, xử lý kịp 

thời triệt để ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lây lan ra toàn đơn vị. Đảm bảo vệ 

sinh khử khuẩn môi trường tại đơn vị. 

- Khi có dịch bệnh lây lan trong cơ sở lao động: Đáp ứng nhanh, khoanh vùng, 

xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất dịch lan trong cơ sở lao 

động và lan ra cộng đồng. 

3. Yêu cầu: 

Lãnh đạo, toàn thể người lao động trong đơn vị hiểu rõ mục đích và nghiêm 

túc thực hiện kế hoạch phòng chống dịch covid-19 và các phương án xử trí khi có 

các trường hợp mắc covid-19 nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm COVID 19 tại 

đơn vị. 

II. XÁC ĐỊNH NGUY CƠ LÂY NHIỄM COVID-19 

1. Các vị trí có tập trung đông người tại đơn vị (cổng ra vào, thang máy, phòng 

họp, phòng ăn, khu vực làm việc theo dây chuyền, khu vực khép kín có sử dụng điều 

hòa, khu vực để xe chung…): 

- Vị trí 1: …………….. 

- Vị trí 2: …………….. 

- ……………………. 

2. Các vị trí thường xuyên tiếp xúc cần tăng cường vệ sinh khử khuẩn tại đơn 

vị (tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, nút bấm thang máy, ATM, máy bán hàng tự động, 

cây uống nước, điện thoại, máy tính, nút bấm điều khiển dùng chung, micro, nút 

bấm micro, mặt bàn làm việc…). 

- Vị trí 1: …………….. 

- Vị trí 2: …………….. 

- ……………………. 

3. Các đơn vị cung cấp dịch vụ/nhà thầu của đơn vị (cung cấp suất ăn, lương 

thực, thực phẩm, nguyên vật liệu, dịch vụ bảo vệ, vận chuyển, đưa đón chuyên gia, 

NLĐ, ngân hàng, điện lực, thu gom và xử lý rác thải, hậu cần, sửa chữa, bảo dưỡng 

cấp thoát nước…). 

- Nhà thầu 1: ………………………… Số lượng người:…………….. 

- Nhà thầu 2: ………………………… Số lượng người:.……………. 

- Nhà thầu 3: ………………………… Số lượng người:…………….. 

- ………………………………………………………………………. 

4. Phương tiện đưa đón người lao động (nếu có). 

- Số lượng xe: ……………….. 

- Số lượng người được đưa đón:………… 

5. Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại khu vực lưu trú của người lao động và 

trên địa bàn của đơn vị. 

- Theo dõi và cập nhật hàng ngày….(số trường hợp F0, F1, F2…) 
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III. BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI ĐƠN VỊ: 

1. Ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo, thành phần bao gồm: 

- Trưởng ban: Giám đốc đơn vị 

- Thường trực: Bộ phận y tế 

- Thành viên khác: đại diện các phòng ban, nhân sự, vật tư, công đoàn/tổ chức 

đại diện người lao động, tổ trưởng tổ sản xuất/phân xưởng, an toàn vệ sinh viên… 

- Phân công chi tiết nhiệm vụ của các thành viên trong Ban chỉ đạo đối với 

từng nội dung trong công tác phòng, chống dịch tại đơn vị. 

2. Ban chỉ đạo có quy chế họp định kỳ hoặc khẩn cấp theo tình hình dịch. 

3. Thường xuyên được cập nhật thông tin về tình hình dịch trên trang Website 

của Bộ Y tế (https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/trang-chu) và trang thông tin điện 

tử địa phương. 

4. Ban hành các nội quy, quy định đối với người lao động và khách đến làm 

việc đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19. 

5. Ký cam kết về thực hiện các quy định về phòng, chống dịch với Ban Chỉ 

đạo phòng chống dịch quận, huyện. 

6. Yêu cầu người lao động và các đơn vị cung cấp dịch vụ (ăn uống, đưa đón 

người lao động và các dịch vụ khác) ký cam kết thực hiện các quy định về phòng, 

chống dịch COVID-19 với doan nghiệp. 

7. Thực hiện tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm và cập nhật trên bản đồ an toàn 

COVID-19. 

8. Tổ chức tự kiểm tra, giám sát thực hiện công tác phòng, chống dịch của 

doanh nghiệp. 

9. Phân công người kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện. 

10. Đề xuất các biện pháp khắc phục. 

IV. QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG 

CHỐNG DỊCH COVID-19 

1. Quy trình sản xuất/hoạt động 

(Doanh nghiệp xây dựng quy trình sản xuất theo điều kiện thực tế tại đơn vị, 

bố trí người lao động làm việc giãn cách, phân chia ca, kíp, tổ, nhóm…; đeo khẩu 

trang bắt buộc tại nơi làm việc, rửa tay thường xuyên với xà phòng hoặc sử dụng 

dung dịch sát khuẩn có trên 60% nồng độ cồn khi không có điều kiện rửa tay với xà 

phòng tại các thời điểm: trước khi vào làm việc, sau giờ nghỉ giải lao, trước và sau 
khi ăn, sau khi đi vệ sinh; ….) 

2. Quy trình xuất, nhập hàng hóa, thực phẩm, các loại chứng từ 

(Doanh nghiệp xây dựng quy trình xuất, nhập hàng hóa để đảm bảo an toàn 

phòng, chống dịch theo điều kiện thực tế tại đơn vị; bố trí các khu vực đệm để xuất, 

nhập hàng hóa, thực phẩm, các loại chứng từ…; khử khuẩn xe, phương tiện vận 

chuyển, niêm phong cabin tài xế nhằm đảm bảo tài xế không rời khỏi xe khi thực 

hiện xuất nhập, hàng hóa, khuyến cáo các chừng từ giao dịch nên thực hiện qua môi 
trường điện tử…) 
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3. Quy trình đưa, đón người lao động (đối với trường hợp thực hiện 

phương án “01 cung đường, 02  điểm đến”) 

(Doanh nghiệp xây dựng quy trình đưa, đón người lao động khi thực hiện 

phương án “1 cung đường, 2  điểm đến” theo điều kiện thực tế tại đơn vị, vị trí nơi 

lưu trú, vị trí nơi làm việc, cung đường đi qua…)  

V. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI 

ĐƠN VỊ 

1. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để đảm bảo phòng, chống dịch theo quy 

mô, đặc thù của đơn vị và số người lao động. 

- Phòng cách ly y tế tạm thời (tại vị trí nào, bao gồm những trang thiết bị gì). 

Rà soát, phân luồng lối đi riêng đến phòng cách ly y tế tạm thời. 

- Điểm kiểm soát thân nhiệt tại cổng ra vào, điểm quét mã QR code. 

- Rà soát và bổ sung điểm rửa tay với xà phòng/ sử dụng sát khuẩn tay nhanh 

tại các vị trí có nguy cơ cao. 

- Lắp đặt camera giám sát thực hiện và hỗ trợ truy vết tại các vị trí làm việc, 

nhà ăn, khu vực công cộng. 

- Ký hợp đồng với đơn vị chịu trách nhiệm vệ sinh khử khuẩn khi có trường 

hợp mắc COVID-19 tại đơn vị. 

2. Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch theo quy mô, 

đặc thù của đơn vị và số người lao động. 

- Khẩu trang, kính chống giọt bắn, găng tay, bộ quần áo chống dịch 

- Nhiệt kế không tiếp xúc 

- Máy đo thân nhiệt tự động với số lượng từ 200 người lao động trở lên/ ca 

làm việc. 

- Dung dịch sát khuẩn tay, hóa chất khử khuẩn, dụng cụ vệ sinh, thùng đựng 

chất thải có nắp đậy. 

- Tài liệu/ phương tiện truyền thông, camera giám sát 

- Test kháng nguyên nhanh (có thể ký hợp đồng với đơn vị có khả năng thực 

hiện). 

- Vắc-xin tiêm cho người lao động 

- Trang thiết bị phục vụ họp/điều hành công việc trực tuyến. 

- Bố trí tăng cường quạt thông gió tại nơi làm việc. 

3. Quản lý người lao động và khách đến làm việc 

3.1. Khách đến làm việc: 

- Thực hiện khai báo y tế theo quy định hiện hành. Bộ phận tiếp nhận phiếu 

khai báo y tế kiểm tra địa điểm đối tượng đã di chuyển trong vòng 14 ngày qua, nếu 

người khai đã đi qua vùng dịch (được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của đơn vị cập 

nhật hàng ngày từ website của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh/thành phố và của 

Bộ Y tế) phải báo ngay cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của đơn vị. 

- Kiểm tra nhiệt độ, việc đeo khẩu trang và yêu cầu sát khuẩn tay, có kết quả 

xét nghiệm âm tính còn hiệu lực trong vòng 72 giờ. 

- Đơn vị lưu hồ sơ (người tiếp xúc, bộ phận, thời gian, vị trí tiếp xúc). 
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Lưu ý: Nếu khách hàng đến liên hệ công tác có đi qua vùng dịch phải đảm 

bảo đã đủ thời gian cách ly. Nếu chưa đủ thời gian cách ly, hướng dẫn đưa vào phòng 

cách ly y tế tạm thời. Báo cáo với cán bộ đầu mối phòng, chống dịch tại đơn vị; liên 

hệ Trung tâm Y tế địa phương để có phương án giải quyết. 

3.2. Người lao động: 

- Lập danh sách người lao động bao gồm đầy đủ thông tin về nhà trọ, nơi lưu 

trú. 

- Yêu cầu người lao động: 

+ Tuân thủ 5K, cài đặt ứng dụng Bluzone, khai báo y tế bắt buộc theo quy 

định. 

+ Ký cam kết với người sử dụng lao động. 

+ Báo cáo cho người sử dụng lao động/ cán bộ đầu mối công tác phòng, chống 

dịch của đơn vị khi đi/đến từ khu vực có dịch hoặc tham gia các sự kiện tập trung 

đông người có nguy cơ cao trong vòng 14 ngày (được Ban chỉ đạo phòng, chống 

dịch của đơn vị cập nhật hàng ngày từ website của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

thành phố và của Bộ Y tế). 

+ Nếu người lao động thuộc diện F1, F2 (tại địa phương cư trú) báo cáo với 

cán bộ đầu mối phòng, chống dịch tại cơ sở lao động, phối hợp khoanh vùng truy 

vết tại cơ sở lao động. 

+ Các trường hợp người lao động bị cách ly, cần thông báo tình hình sức khỏe 

hàng ngày về cán bộ đầu mối phòng, chống dịch tại đơn vị. 

+ Người lao động nếu có các triệu chứng sốt, ho, khó thở… không được đến 

nơi làm việc, phải khai báo với nhà quản lý và đi khám bệnh. Chỉ đi làm khi hết các 

triệu chứng. 

- Sắp xếp người lao động cố định theo phân xưởng, ca làm việc và khi đưa 

đón người lao động. 

- Rà soát, sắp xếp và tổ chức công việc tại nơi làm việc đảm bảo khoảng cách, 

giãn cách theo quy định. Có cơ chế cho phép người lao động làm việc tại nhà. 

- Xây dựng kế hoạch lấy mẫu định kỳ hàng tuần cho người lao động theo quy 

định. 

- Xây dựng kế hoạch tiêm vắc-xin cho người lao động. 

4. Phòng chống lây nhiễm COVID-19 trong khu vực làm việc, sản xuất. 

- Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại các vị trí thuận tiện ở các khu vực 

ra/vào các xưởng và cửa ra vào của các phòng làm việc. Đối với các bộ phận có tiếp 

xúc với nhiều người: Lắp đặt hệ thống vách ngăn trong suốt; Bố trí dung dịch sát 

khuẩn tay. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các cuộc họp, hội nghị, sự kiện, hoạt động tập 

trung đông người dưới hình thức trực tuyến (online) hoặc tuân thủ các quy định về 

phòng, chống dịch khi tổ chức các cuộc họp. 

- Tùy theo thiết kế nhà xưởng, văn phòng mà thực hiện tăng cường thông khí 

bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt. Nếu sử dụng điều hòa trong phòng 

kín, sau khi kết thúc ngày làm việc phải mở cửa tạo sự thông thoáng. 
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- Thực hiện đeo khẩu trang đối với 100% người lao động trong suốt thời gian 

làm việc, ca sản xuất. 

- Khi có quy định giãn cách xã hội của Chính phủ hoặc Ban Chỉ Đạo quốc gia 

hoặc Bộ, ngành liên quan thì số lượng/ mật độ người tập trung tại phân xưởng phải 

tuân thủ theo yêu cầu tại thời điểm đó. 

5. Phòng chống lây nhiễm COVID-19 trong khu vực công cộng của đơn 

vị 

Các khu vực công cộng của đơn vị bao gồm: quán cà phê, thư viện, phòng vắt 

sữa cho phụ nữ đang nuôi con nhỏ, phòng tập thể thao, máy rút tiền tự động ATM, 

bình nước uống công cộng, máy bán hàng tự động, thang máy, thang bộ... 

- Tại khu vực công cộng phải thực hiện các biện pháp an toàn nhằm giảm thiểu 

tối đa nguy cơ lây nhiễm như: 

+ Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại các vị trí thuận tiện và xà phòng 

tại các vòi rửa tay. 

+ Vệ sinh khử khuẩn ít nhất 02 lần/ngày đối với các vị trí có tiếp xúc thường 

xuyên như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, bảng điều khiển thang 

máy, công tắc điện, bàn phím máy tính, điện thoại dùng chung, nút bấm tại cây ATM, 

máy bán hàng tự động, bình nước uống công cộng .... 

+ Dán các hình ảnh, bích chương/áp phích truyền thông như thông điệp 5K, 

Các thời điểm cần rửa sạch đôi tay, Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách…. tại các 

khu vực dễ nhìn. 

- Khi có quy định giãn cách xã hội của Chính phủ hoặc Ban Chỉ Đạo quốc gia 

hoặc Bộ, ngành liên quan thì số lượng người tập trung tại từng khu vực công cộng 

phải tuân thủ theo yêu cầu tại thời điểm đó và dừng hoạt động của quán cà phê, thư 

viện, phòng tập thể thao. 

6. Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống dịch khi tổ chức ăn ca tại 

đơn vị. 

6.1. Đối với đơn vị ký hợp đồng cung cấp suất ăn (nếu có): 

- Ký cam kết thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 giữa 

đơn vị và đơn vị cung cấp suất ăn. 

- Phân công người kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện. 

6.2. Tổ chức bữa ăn ca đảm bảo phòng, chống dịch: 

- Bố trí suất ăn riêng 

- Đảm bảo việc rửa tay trước và sau khi ăn: 

+ Bố trí đầy đủ khu vực rửa tay có xà phòng, dung dịch khử khuẩn tại nhà ăn. 

Đảm bảo bồn rửa tay luôn có đủ nước và xà phòng. 

+ Có biện pháp giám sát, nhắc nhở đảm bảo tỉ lệ 100% người lao động rửa tay 

trước và sau khi ăn. 

+ Có poster hướng dẫn 06 bước rửa tay, phòng chống dịch tại bồn rửa tay, nhà 

ăn. 

- Vệ sinh khử khuẩn: 
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+ Người lao động di chuyển vào/ ra nhà ăn trật tự, giữ khoảng cách, hạn chế 

việc tiếp xúc giữa các người lao động. 

+ Vệ sinh khử khuẩn bàn ăn, vách ngăn bàn ăn sau mỗi ca ăn. 

+ Thực hiện giám sát việc vệ sinh khử khuẩn hàng ngày, kiểm tra nồng độ 

dung dịch khử khuẩn được pha đúng qui định. 

+ Hạn chế sử dụng tiền mặt và phiếu ăn. 

- Mật độ nhà ăn: 

+ Theo khuyến cáo 1 người/m2. 

+ Người sử dụng lao động căn cứ trên số người lao động và diện tích nhà ăn 

tiếp tục thực hiện giãn ca ăn, đảm bảo giãn cách, tăng thông khí, lắp đặt vách ngăn, 

bố trí chỗ ngồi ăn ca cố định, so le, lệch giờ…..Lắp camera giám sát phục vụ truy 

vết . 

+ Khuyến khích người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn tại chỗ. Hạn chế người 

lao động tự túc ăn ở bên ngoài. 

- Đảm bảo giãn cách, tăng thông khí, lắp đặt vách ngăn, bố trí chỗ ngồi ăn ca 

cố định, so le, lệch giờ, camera giám sát. 

- 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. 

7. Tổ chức đưa đón người lao động phải đảm bảo phòng, chống dịch (nếu 

có): 

7.1. Đối với người sử dụng phương tiện di chuyển cá nhân hoặc công cộng: 

- Thực hiện 5K, cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone, ghi lại lịch trình di 

chuyển. 

- Đối với phương tiện công cộng cần ghi lại thông tin về phương tiện; không 

sử dụng phương tiện công cộng khi có một trong các biểu hiện sốt, ho, đau họng, 

khó thở. 

- Khi có lệnh giãn cách của Chính phủ hoặc Ban Chỉ đạo quốc gia hoặc Bộ, 

ngành liên quan thì số lượng người trên xe đưa đón người lao động tuân thủ theo 

yêu cầu tại thời điểm đó. 

7.2. Đối với đơn vị cung cấp phương tiện đưa đón người lao động 

- Ký cam kết thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 giữa 

đơn vị và đơn vị cung cấp phương tiện đưa đón người lao động. 

- Phân công người kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện. 

8. Yêu cầu phòng, chống dịch đối với đơn vị cung cấp dịch vụ khác 

- Ký cam kết thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 giữa 

đơn vị và đơn vị cung cấp dịch vụ. 

- Phân công người kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện. 

9. Đảm bảo vệ sinh môi trường, khử khuẩn, tăng cường thông khí nơi làm 

việc tại đơn vị. 
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- Đảm bảo cung cấp đủ nước sạch dùng cho ăn uống, sinh hoạt 24/24 giờ và 

đủ nhà vệ sinh theo quy định. 

- Đảm bảo công tác vệ sinh khử khuẩn hàng ngày tại các phòng/ban, nhà ăn, 

ký túc xá, xe đưa đón người lao động, … Cần lưu ý sử dụng chất khử khuẩn theo 

đúng quy định: hóa chất có tính năng khử khuẩn, đảm bảo dùng đúng cách, đúng 

liều lượng, bảo quản hóa chất ở đúng nơi quy định. 

- Tăng thông gió hoặc mở cửa sổ, cửa ra vào, sử dụng quạt. 

- Kế hoạch định kỳ bảo dưỡng, vệ sinh hệ thống thông gió, quạt, điều hòa. 

- Thu gom rác thải sinh hoạt hàng ngày và đổ đúng nơi quy định, bố trí đủ 

thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy kín, đặt ở vị trí thuận tiện. 

10. Kế hoạch tổ chức tập huấn, tuyên truyền tại đơn vị 

- Tập huấn cho người lao động, cán bộ y tế, ban chỉ đạo phòng chống dịch của 

đơn vị về các yếu tố nguy cơ, các biện pháp, nội quy quy định về công tác phòng, 

chống dịch CVID-19 tại đơn vị. 

- Tuyên truyền tại đơn vị về phòng, chống dịch COVID-19 cho người lao động 

và khách hàng (nếu có). 

+ Nội dung tuyên truyền bao gồm: thông điệp 5K, các thời điểm cần rửa sạch 

đôi tay, hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách…; nội quy phòng, chống dịch của đơn 

vị; diễn biến mới nhất về tình hình dịch hàng ngày. 

+ Treo, dán các áp phích, thông báo hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-

19 tại: các khu vực làm việc, sản xuất; nhà ăn; khu vực công cộng (khu vực dùng 

chung tại nơi làm việc, căng tin, khu vệ sinh, cây ATM); trên phương tiện vận chuyển 

để người lao động/khách hàng có thể đọc và làm theo. 

+ Đẩy mạnh công tác truyền thông (phát thanh, góc truyền thông, xây dựng 

mạng lưới thông tin nội bộ, thư điện tử…). 

+ Tuyên truyền tại các vị trí dễ nhìn, dễ thấy và có nhiều người qua lại. 

VI. PHƯƠNG ÁN XỬ TRÍ KHI CÓ TRƯỜNG HỢP NGHI MẮC, MẮC 

COVID-19 

*Lưu ý: Yêu cầu phân công và ghi rõ nhiệm vụ của từng người tại đơn vị tại 
mỗi bước xử trí. 

A. Khi có trường hợp ho, sốt, khó thở 

1. Thông báo cho cán bộ quản lý/cán bộ đầu mối phòng chống dịch/cán bộ y 

tế tại đơn vị. 

2. Cung cấp và hướng dẫn đeo khẩu trang y tế đúng cách. 

3. Hướng dẫn hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc 

gần dưới 01 mét với những người khác. 

4. Đưa đến phòng cách ly y tế tạm thời đã được bố trí tại đơn vị theo lối đi 

riêng. 

5. Gọi điện cho đường dây nóng của Sở Y tế hoặc của Bộ Y tế (số điện thoại 

1900 9095) hoặc cơ quan y tế theo quy định của địa phương để được tư vấn và nếu 

cần thì đến cơ sở y tế khám, xét nghiệm và điều trị. (Doanh nghiệp tự bổ sung đường 
dây nóng y tế Cần Thơ). 
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6. Không sử dụng phương tiện giao thông công cộng để di chuyển đến cơ sở 

y tế. 

7. Thường xuyên cập nhật thông tin tình hình sức khỏe của người lao động 

đó. 

8. Lập danh sách người tiếp xúc và thực hiện khử khuẩn tại nơi làm việc khi 

cơ quan y tế yêu cầu. 

9. Khi người lao động không có mặt tại đơn vị nếu có các biểu hiện ho, sốt, 

khó thở… yêu cầu người lao động tự theo dõi sức khỏe tại nhà, thông báo cho người 

sử dụng lao động và cơ quan y tế địa phương. 

B. Khi có trường hợp mắc COVID-19 tại đơn vị 

1. Khi nhận được thông tin có trường hợp mắc COVID-19 tại đơn vị. 

- Báo cáo ngay cho giám đốc đơn vị để ra quyết định phong tỏa tạm thời toàn 

bộ đơn vị hoặc từng phân xưởng/dây chuyền sản xuất/tổ sản xuất/khu vực sản xuất/vị 

trí làm việc có trường hợp mắc bệnh (F0) trên cơ sở tình hình thực tế để phục vụ cho 

việc truy vết, cách ly, lấy mẫu. 

- Thông báo đồng thời cho ca bệnh để yêu cầu không di chuyển, không tiếp 

xúc với người xung quanh, đeo khẩu trang y tế và chờ người đến hướng dẫn. 

- Thông báo cho lực lượng đã được phân công (đề nghị ghi rõ đơn vị/cá nhân 

được phân công) để phân luồng lối đi từ khu vực có ca bệnh đến phòng cách ly y tế 

tạm thời. 

- Hướng dẫn cho ca bệnh để di chuyển theo lối đi đã được phân luồng để đến 

phòng cách ly y tế tạm thời (đính kèm bản vẽ phân luồng di chuyển ca F0, F1 đến 

khu vực cách ly theo hướng dẫn mẫu số 12 phần Phụ lục). 

- Thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để chuyển cách ly, điều trị 

- Thông báo cho đơn vị đã được phân công (đề nghị ghi rõ đơn vị/ cá nhân 

được phân công) chịu trách nhiệm khoanh vùng, khử khuẩn toàn bộ các khu vực có 

liên quan đến ca bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế. 

- Thông báo cho toàn thể NLĐ đang có mặt tại đơn vị; phân xưởng nào ở yên 

phân xưởng đó; yêu cầu NLĐ nghiêm túc khai báo y tế, thực hiện 5K; không để xảy 

ra hoang mang, lo lắng với NLĐ. 

2. Phối hợp với cơ quan y tế và chính quyền địa phương: 

- Rà soát toàn bộ NLĐ trong đơn vị theo danh sách quản lý (số có mặt, số làm 

ca đêm, số đang nghỉ, số đang đi công tác). 

- Khẩn trương truy vết tất cả các trường hợp tiếp xúc gần (F1), các trường hợp 

tiếp xúc với F1 (F2) thông qua sắp xếp ca làm việc, camera giám sát, thông tin từ 

cán bộ quản lý, tổ an toàn COVID-19. 

- Phân nhóm và bố trí riêng khu vực cho các trường hợp F1 (tách các trường 

hợp có cùng vị trí làm việc và nguy cơ tiếp xúc trong nhóm F1), F2 để chuẩn bị cho 

việc lấy mẫu và cách ly y tế theo quy định. 

3. Cán bộ…(đề nghị ghi rõ họ tên, chức vụ…) lập danh sách NLĐ là F1, F2, 

các trường hợp khác không có mặt tại đơn vị tại thời điểm phong tỏa để: 
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- Gửi cho Sở Y tế/CDC/Trung tâm y tế cấp huyện nơi NLĐ đang lưu trú để 

xử trí theo quy định. 

- Phối hợp với cơ quan y tế thông báo cho các đối tượng này ở yên tại nhà/nơi 

lưu trú, khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu của 

cơ quan y tế. 

4. Bộ phận y tế của đơn vị (đề nghị ghi rõ tên cá nhân đầu mối thực hiện…) 

phối hợp với cơ quan y tế địa phương triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho những 

NLĐ theo nguy cơ. 

5. Bộ phận y tế của đơn vị tiếp tục phối hợp với cơ quan y tế địa phương để 

đánh giá mối liên quan dịch tễ của các phân xưởng/dây chuyền sản xuất/tổ sản 

xuất/khu vực sản xuất/vị trí làm việc khác với khu vực có F0. 

6. Xử lý khi có kết quả xét nghiệm 

6.1. Tình huống 1: Không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh; tất cả các 
mẫu xét nghiệm tại đơn vị âm tính. 

- Thông báo dỡ bỏ phong tỏa 

- Thông báo cho đơn vị đã được phân công (đề nghị ghi rõ tên đơn vị được 

phân công…) chịu trách nhiệm khoanh vùng, khử khuẩn toàn bộ các khu vực có liên 

quan đến F1, F2. 

- Rà soát toàn bộ NLĐ trong đơn vị theo danh sách quản lý để tiếp tục theo 

dõi, giám sát và định kỳ thực hiện xét nghiệm sàng lọc. 

6.2. Tình huống 2: Phát hiện nhiều trường hợp mắc bệnh tập trung trong cùng 

01 phân xưởng/dây chuyền sản xuất/tổ sản xuất/khu vực sản xuất/vị trí làm việc. 

- Thông báo cho các ca bệnh để yêu cầu không di chuyển, không tiếp xúc với 

người xung quanh, đeo khẩu trang y tế và chờ người đến hướng dẫn. 

- Thông báo cho lực lượng đã được phân công (đề nghị ghi rõ tên đơn vị được 

phân công…) để phân luồng lối đi từ khu vực có ca bệnh đến phòng cách ly y tế tạm 

thời. 

- Hướng dẫn cho ca bệnh để di chuyển theo lối đi đã được phân luồng để đến 

phòng cách ly y tế tạm thời. 

- Thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để chuyển cách ly, điều trị 

- Phối hợp với cơ quan y tế và chính quyền địa phương khẩn trương truy vết 

tất cả các trường hợp F1, F2 của các F0 mới để thực hiện cách ly theo quy định. Tất 

cả NLĐ trong cùng phân xưởng/dây chuyền sản xuất/khu vực sản xuất/vị trí làm 

việc nơi có trường hợp mắc bệnh được coi là F1và thực hiện cách ly tập trung ngay. 

F2 thực hiện cách ly tại nhà. 

- Thông báo cho đơn vị đã được phân công (đề nghị ghi rõ tên đơn vị được 

phân công) chịu trách nhiệm khoanh vùng, khử khuẩn toàn bộ các khu vực có liên 

quan đến ca bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Thời gian cách ly sau khi khử 

khuẩn ít nhất 30 phút. 

- Thông báo dừng hoạt động phân xưởng từ 48-72 giờ để thực hiện vệ sinh 

khử khuẩn, rà soát hết F1, F2, bố trí lại lực lượng sản xuất. 
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6.3. Tình huống 3: Phát hiện nhiều trường hợp mắc bệnh làm việc tại hầu hết 

các phân xưởng/dây chuyền sản xuất/tổ sản xuất/khu vực sản xuất/vị trí làm việc. 

- Tiến hành phong tỏa tạm thời toàn bộ đơn vị. 

- Cách ly các trường hợp F0 tại chỗ và thông báo ngay cho cơ quan y tế để 

chuyển cách ly, điều trị và thực hiện khoanh vùng, khử khuẩn theo quy định. 

- Khẩn trương truy vết tất cả các trường hợp F1, F2 của các F0 mới để thực 

hiện cách ly theo quy định. Tất cả NLĐ tại đơn vị được coi là F1 và thực hiện cách 

ly tập trung ngay. 

- Thông báo cho đơn vị đã được phân công (đề nghị ghi rõ tên đơn vị được 

phân công) chịu trách nhiệm khử khuẩn toàn bộ đơn vị theo hướng dẫn của cơ quan 

y tế. 

C. Khi có trường hợp tiếp xúc gần với ca mắc COVID-19 (F1) tại đơn vị 

1. Khi nhận được thông tin có trường hợp F1 tại đơn vị 

- Báo cáo ngay cho giám đốc đơn vị để ra quyết định phong tỏa tạm thời toàn 

bộ đơn vị hoặc từng phân xưởng/dây chuyền sản xuất/tổ sản xuất/khu vực sản xuất/vị 

trí làm việc có trường hợp F1 để phục vụ cho việc truy vết, cách ly, lấy mẫu. 

- Thông báo đồng thời cho F1 để yêu cầu không di chuyển, không tiếp xúc với 

người xung quanh, đeo khẩu trang y tế và chờ người đến hướng dẫn. 

- Thông báo cho lực lượng đã được phân công (đề nghị ghi rõ tên đơn vị/cá 
nhân…..) để phân luồng lối đi từ khu vực có F1 đến phòng cách ly y tế tạm thời. 

- Hướng dẫn F1 để di chuyển theo lối đi đã được phân luồng để đến phòng 

cách ly y tế tạm thời. 

- Thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để chuyển cách ly, điều trị 

- Thông báo cho đơn vị đã được phân công (đề nghị ghi rõ tên đơn vị/ cá 

nhân…..) chịu trách nhiệm khoanh vùng, khử khuẩn toàn bộ các khu vực có liên 

quan đến F1. 

- Thông báo cho toàn thể NLĐ đang có mặt tại đơn vị; yêu cầu NLĐ nghiêm 

túc khai báo y tế, thực hiện 5K, phân xưởng nào ở yên phân xưởng đó; không để xảy 

ra hoang mang, lo lắng với NLĐ. 

2. Phối hợp với cơ quan y tế và chính quyền địa phương: 

- Rà soát toàn bộ NLĐ trong đơn vị theo danh sách quản lý (số có mặt, số làm 
ca đêm, số đang nghỉ, số đang đi công tác). 

- Khẩn trương truy vết tất cả các trường hợp F2 thông qua sắp xếp ca làm việc, 

camera giám sát, thông tin từ cán bộ quản lý, tổ an toàn COVID-19. 

3. Cán bộ…(đề nghị ghi rõ) lập danh sách NLĐ là F2, các trường hợp khác 

không có mặt tại đơn vị tại thời điểm phong tỏa để: 

- Gửi cho Sở Y tế/Trung tâm y tế cấp huyện nơi NLĐ đang lưu trú để xử trí 

theo quy định. 

- Phối hợp với cơ quan y tế thông báo cho các đối tượng này ở yên tại nhà/nơi 

lưu trú, khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu của 

cơ quan y tế. 
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4. Bộ phận y tế của đơn vị (đề nghị ghi rõ tên người thực hiện) phối hợp với 

Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho 

những NLĐ có nguy cơ theo yêu cầu của cơ quan y tế. 

5. Nếu kết quả xét nghiệm của F1: 

- Âm tính thì toàn bộ đơn vị được tiếp tục hoạt động bình thường và tăng 

cường tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại đơn vị. 

- Dương tính thì thực hiện như tình huống tại mục 6, phần II. 

D. Khi có trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần với ca mắc COVID-

19 (F2) tại đơn vị. 

- Báo cáo ngay cho giám đốc đơn vị để biết 

- Phối hợp với cơ quan y tế địa phương để lấy mẫu xét nghiệm cho F2 (nếu 

được yêu cầu) 

- Hướng dẫn cho F2 về cách ly tại nhà và chờ kết quả xét nghiệm của F1 

- Liên lạc với y tế địa phương về kết quả xét nghiệm của F1 

+ Âm tính thì F2 được đi làm việc bình thường, tự theo dõi sức khỏe, thực 

hiện 5K 

+ Dương tính thì thực hiện như mục II. 

E. Khi nhận thông tin có trường hợp mắc COVID-19 ngoài giờ làm việc 

của đơn vị. 

1. Báo cáo ngay cho giám đốc đơn vị để biết và tạm dừng hoạt động của đơn 

vị để thực hiện vệ sinh, khử khuẩn, truy vết F1, F2 và chờ kết quả xét nghiệm của 

cơ quan y tế địa phương. 

2. Thông báo cho đơn vị đã được phân công (đề nghị ghi rõ……) chịu trách 

nhiệm khử khuẩn toàn bộ đơn vị đặc biệt khu vực làm việc của ca mắc. 

3. Thực hiện truy vết, lập danh sách F1, F2 gửi cho cơ quan y tế địa phương. 

4. Chờ cơ quan y tế địa phương thông báo kết quả xét nghiệm của F1, F2 trước 

khi quyết định cho đơn vị hoạt động trở lại. 

F. Sơ đồ bố trí khu vực cách ly y tế tạm thời tại đơn vị, khu vực chờ 

chuyển cách ly y tế đối với F1 hoặc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm. 

1. Bố trí khu vực cách ly tạm thời theo quy mô: 

- 01-10 người mắc/ nghi mắc 

- 10-50 người mắc/ nghi mắc 

- 50-100 người mắc/ nghi mắc 

- Trên 100 người mắc/ nghi mắc 

2. Bố trí khu vực cách ly tập trung trong, ngoài đơn vị ( nếu có) 

3. Đảm bảo hậu cần: Ăn, uống, nghỉ…cho người lao động. 

G. KẾ HOẠCH VÀ THỜI GIAN DIỄN TẬP 

1. Kế hoạch diễn tập: 

- …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 
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1. Thời gian diễn tập: 

- Thời gian: ……………………………………………………………… 

- Địa điểm: ……………………………………………………………….. 

 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Stt Nội dung Thời gian 
Người thực 

hiện 

Người giám 

sát 

Kinh 

phí 

11 
Tổ chức diễn tập 

tình huống 
        

2 …………          

 

Toàn thể người lao động, lãnh đạo đơn vị nghiêm túc thực hiện kế hoạch này. 

Những cá nhân, bộ phận được phân công nhiệm vụ trong phòng, chống dịch COVID-

19 có trách nhiệm hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm 

trước lãnh đạo đơn vị nếu không hoàn thành nhiệm vụ./. 

Giám đốc 

     (Ký tên đóng dấu) 

 

 

 

 

 

Lưu ý: 

1. Đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 đối với từng phân xưởng 

2. Phương án xử trí đính kèm sơ đồ nhà máy và chỉ dẫn di chuyển từ các 
xưởng ra khu vực cách ly tạm thời, khu vực tập kết ca F1, F2 

3. Việc đóng cửa từng nhà xưởng hay toàn bộ đơn vị khi có ca F0 sẽ căn cứ 

vào kết quả điều tra dịch tễ và công tác phòng, chống dịch của đơn vị. Chỉ đóng cửa 

bộ phận có ca F0 nếu đơn vị làm tốt công tác phân luồng, chia khu vực làm việc, 
hạn chế tiếp xúc chéo giữa các phân xưởng, bộ phận. 

4. Trường hợp đơn vị xuất hiện nhiều ca F0, số lượng F1 lớn sẽ phối hợp với 

y tế địa phương, ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh để triển khai cách ly tập trung 
theo kịch bản của địa phương. 

5. Trong các kịch bản, phạm vi khoanh vùng các đối tượng tiếp xúc gần do 
đơn vị chủ động xác định và căn cứ vào hệ thống camera, vị trí làm việc. 

6. Đơn vị chủ động lên phương án bố trí nhân sự thay thế tại các vị trí làm 
việc phù hợp với tình hình của đơn vị. 
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Mẫu số 5: Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

 
TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-…. Cần Thơ, ngày      tháng      năm 20….. 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

 
 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY……………………….. 

 

Căn cứ Quyết định 56/2010/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2010 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc Quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động của 

ban chỉ đạo chống dịch các cấp; 

Căn cứ Quyết định 2194/ QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban 

Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 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; 

Căn cứ Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn 

các phương án phòng, chống dịch khi có các trường hợp mắc bệnh COVID-19 tại 

các cơ sở sản xuất kinh doanh và khu công nghiệp. 

………………. 

Căn cứ Quy chế hoạt động của đơn vị, xét theo tình hình thực tế tại đơn vị, 

Ban Giám đốc đơn vị: 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 gồm các Ông 

(Bà) có tên sau đây: 

1. Ông (Bà)………- Giám đốc Công ty - Trưởng ban 

2. Ông (Bà)………- Chủ tịch Công Đoàn - Phó ban 

3. Ông (Bà)………- Đại diện Phòng Y tế Công ty/ Nhân viên Y tế Công ty - 

Ủy viên thường trực 

4. Ông (Bà)………- Cán bộ an toàn vệ sinh lao động -Thành viên 

5. Ông (Bà)………- Đại diện bộ phận vật tư, nhân sự, hành chính - Thành 

viên 

6. Ông (Bà)………- Trưởng Phòng/Ban/Xưởng/Bộ phận 1 - Thành viên 

7. Ông (Bà)………- Trưởng Phòng/Ban/Xưởng/Bộ phận 2 - Thành viên 

………. 
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Điều 2. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị có nhiệm 

vụ: 

- Tổ chức triển khai các công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng 

dẫn tại Quyết định số 2194/ QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020; Quyết định số 2787/QĐ-

BYT ngày 05/6/2021 và chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ theo tình hình dịch; 

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc; 

- Ban hành quy chế họp định kỳ hoặc khẩn cấp theo tình hình dịch. 

- Thường xuyên được cập nhật thông tin về tình hình dịch trên trang Website 

của Bộ Y tế (https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/trang-chu) và trang thông tin điện 

tử địa phương (https://covid.cantho.gov.vn). 

- Ban hành các nội quy, quy định đối với người lao động và khách đến làm 

việc đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19. 

- Ký cam kết về thực hiện các quy định về phòng, chống dịch với Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch quận, huyện. 

- Yêu cầu người lao động và các đơn vị cung cấp dịch vụ (ăn uống, đưa đón 

người lao động và các dịch vụ khác) ký cam kết thực hiện các quy định về phòng, 

chống dịch COVID-19 với đơn vị. 

- Thực hiện tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm và cập nhật trên bản đồ an toàn 

COVID-19. 

- Tổ chức tự kiểm tra, giám sát thực hiện công tác phòng, chống dịch của đơn 

vị. 

- Phân công người kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện. 

- Đề xuất các biện pháp khắc phục. 

Điều 3: Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 (đính kèm bản phân công chi tiết…ai, làm gì…). 

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 5. Các Ông/Bà có tên ở Điều 1 và các phòng, ban liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

 

Nơi nhận: 

- Các ông/bà có tên tại Điều 1; 

- Các bộ phận liên quan; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

(Ký tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 6: Quyết định về việc thành lập Tổ an toàn COVID-19 tại nơi lưu trú tập 

trung 

 
TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-…. Cần Thơ, ngày      tháng      năm 2021 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập các Tổ an toàn COVID-19 tại nơi lưu trú tập trung 

 
 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY……………………….. 

 

Căn cứ Quyết định 56/2010/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2010 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc Quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động của 

ban chỉ đạo chống dịch các cấp; 

Căn cứ Quyết định 2194/ QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban 

Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 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; 

Căn cứ Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn 

các phương án phòng, chống dịch khi có các trường hợp mắc bệnh COVID-19 tại 

các cơ sở sản xuất kinh doanh và khu công nghiệp. 

………………. 

Căn cứ Quy chế hoạt động của đơn vị, xét theo tình hình thực tế tại đơn vị, 

Ban Giám đốc đơn vị: 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Thành lập các Tổ an toàn COVID-19 tại nơi lưu trú tập trung gồm các 

Ông (Bà) có tên sau đây: 

* Tổ thứ 1 

1. Ông (Bà)………- Trưởng Phòng/Ban/Xưởng/Bộ phận 1 - Tổ trưởng 

2. Ông (Bà)……  - Trưởng Phòng/Ban/Xưởng/Bộ phận 1 - Tổ phó 

3. Ông (Bà)……- Nhân viên Phòng/Ban/Xưởng/Bộ phận 1 - Thành viên 

4. Ông (Bà)……- Nhân viên Phòng/Ban/Xưởng/Bộ phận 1 - Thành viên 

……………............... 

* Tổ thứ 2 

1. Ông (Bà)………- Trưởng Phòng/Ban/Xưởng/Bộ phận 2 - Tổ trưởng 

2. Ông (Bà)……  - Trưởng Phòng/Ban/Xưởng/Bộ phận 2 - Tổ phó 
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3. Ông (Bà)……- Nhân viên Phòng/Ban/Xưởng/Bộ phận 2 - Thành viên 

4. Ông (Bà)……- Nhân viên Phòng/Ban/Xưởng/Bộ phận 2 - Thành viên 

……………............... 

* Tổ thứ 3 

…………………………. 

Điều 2. Tổ an toàn COVID-19 tại nơi lưu trú tập trung của đơn vị có 

nhiệm vụ: 

- Tổ chức triển khai các công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng 

dẫn tại Quyết định số 2194/ QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020; Quyết định số 2787/QĐ-

BYT ngày 05/6/2021 và chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ theo tình hình dịch theo 

chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Công ty; 

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại Phòng/Ban/Xưởng/Bộ 

phận quản lý; 

- Ban hành các nội quy, quy định đối với người lao động làm việc tại 

Phòng/Ban/Xưởng/Bộ phận đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19. 

- Yêu cầu người lao động ký cam kết thực hiện các quy định về phòng, chống 

dịch COVID-19 với đơn vị. 

- Tổ chức tự kiểm tra, giám sát thực hiện công tác phòng, chống dịch tại 

Phòng/Ban/Xưởng/Bộ phận. 

- Phân công người kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện. 

- Đề xuất các biện pháp khắc phục. 

Điều 3: Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Tổ an toàn 

COVID-19 (đính kèm bản phân công chi tiết…ai, làm gì…). 

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 5. Các Ông/Bà có tên ở Điều 1 và các phòng, ban liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

Nơi nhận: 

- Các ông/bà có tên tại Điều 1; 

- Các bộ phận liên quan; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC/CHỦ CƠ SỞ 

(Ký tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 7: Danh sách lưu trú của người lao động (có xác nhận của tổ chức Công 

đoàn cơ sở của doanh nghiệp) 

 
TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Cần Thơ, ngày      tháng      năm 2021 

  

DANH SÁCH 

Lưu trú của người lao động tham gia Phương án “…………………..” 

 

S

T

T 

Họ và tên 
Năm 

sinh 

CMND/ 

CCCD /Hộ 

chiếu (đối với 

người NN) 

Nơi lưu 

trú 

Bộ phận 

làm việc 

Đồng ý lưu trú 

theo Phương án 

"………….." 

(Ký tên) 

1.        

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.        

8.        

…       

 

ĐẠI DIỆN CĐCS CÔNG TY 

CHỦ TỊCH 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY 

GIÁM ĐỐC 
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Mẫu số 8: Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của người lao động 

với người sử dụng lao động 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2021 

 

BẢN CAM KẾT 

Thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của người lao động 

với người sử dụng lao động 

 

Họ và tên: .................................................................................................................................................. 

Ngày tháng năm sinh: …………………………………………….. Giới tính …………….……..  

Nơi cư trú/lưu trú: .................................................................................................................................... 

Điện thoại:................................................................................................................................................... 

Vị trí làm việc: .......................................................................................................................................... 

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, tôi xin cam kết với Chủ doanh 

nghiệp/cơ sở thực hiện tốt các nội dung sau đây: 

1. Trước khi đến nơi làm việc. 

- Chuẩn bị các vật dụng cá nhân như: nước, cốc uống dùng riêng, khăn, khẩu trang, 

dung dịch sát khuẩn tay khi không có điều kiện rửa tay với nước sạch và xà phòng, 

găng tay, quần áo sử dụng riêng khi làm việc, túi đựng rác (nếu cần)… 

- Thông báo cho người sử dụng lao động và không đi làm nếu có một trong các biểu 

hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở...; và đang trong thời gian cách ly, theo 

dõi y tế tại nhà. 

- Thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo phòng, chống dịch của Chính phủ, Ban chỉ 

đạo quốc gia, Bộ Y tế, của địa phương nơi cư trú. 

2. Tại nơi làm việc: 

- Luôn đeo khẩu trang, đảm bảo giãn cách 

- Rửa tay thường xuyên tại các thời điểm: trước khi vào làm việc, sau giờ nghỉ giải 

lao, trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh. Sát khuẩn tay trước và sau khi tiếp xúc 

với các bề mặt tay nắm cửa, nút bấm thang máy,... 

- Che kín mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi. Bỏ khăn giấy che mũi, miệng vào túi đóng 

kín để vứt vào thùng rác đúng nơi quy định và rửa tay. 

- Không đưa tay lên mắt, mũi, miệng để tránh lây nhiễm bệnh. Nghiêm cấm hành vi 

khạc, nhổ tại nơi làm việc. 
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- 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. Hạn chế dùng chung các dụng 

cụ, phương tiện lao động,... 

- Không tụ tập đông người khi nghỉ giữa ca, nghỉ trưa,… theo quy định tại nơi làm 

việc. 

- Báo cho người quản lý/bộ phận y tế tại nơi làm việc khi có trường hợp sốt, ho, đau 

rát họng, khó thở, hoặc là ca bệnh, hoặc người tiếp xúc vòng 1 (F1), vòng 2 (F2). 

- Không có thái độ kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người nghi ngờ/mắc COVID-

19. 

3. Sau khi kết thúc công 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. 

- Thay quần áo, giầy, ủng... sử dụng khi làm việc trước khi về nhà/ký túc xá (nếu 

có). 

4. Tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19. Không phát tán các thông tin 

không chính thức, chưa được kiểm chứng. 

5. Khai báo y tế điện tử theo quy định, cài đặt ứng dụng Bluezone. 

6. Thực hiện đầy đủ nội dung, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và các 

quy định và hướng dẫn xử trí khi có trường hợp mắc COVID-19 tại nơi làm việc 

theo yêu cầu của người sử dụng lao động. 

Tôi cam kết thực hiện đúng các nội dung trên, nếu vi phạm tôi xin chịu trách nhiệm 

trước pháp luật. 

Bản cam kết làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động 

giữ 01 bản./. 

 

ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG 

LAO ĐỘNG 

(ký, đóng dấu) 

NGƯỜI CAM KẾT 
(ký ghi rõ họ và tên) 
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Mẫu số 9: Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị cung cấp 

dịch vụ với chủ doanh nghiệp 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2021 

 

BẢN CAM KẾT 

Thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị cung cấp dịch vụ 

 với chủ doanh nghiệp/cơ sở 

 

 

BÊN A: ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ 

Đơn vị cung cấp dịch vụ:..…………………………………………………. 

Địa chỉ……………………………………………………………………… 

Số điện thoại: ………………………….. Email:…………………………… 

Mã số doanh nghiệp:……………………………………………………….. 

Được đại diện theo pháp luật bởi (ông/ bà):……………………………….. 

Dịch vụ cung cấp (suất ăn, thức ăn, đưa đón NLĐ…): ……………………………… 

. …………………………………………………………………………………… 

BÊN B: CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

Tên doanh nghiệp/cơ sở:..……………………………………………… 

Địa chỉ……………………………………………………………………… 

Số điện thoại: ………………………… Email:……………………………. 

Mã số doanh nghiệp:……………………………………………………….. 

Được đại diện theo pháp luật bởi (ông/ bà):……………………………….. 

Bên A cam kết tổ chức dịch vụ đảm bảo các quy định phòng, chống dịch COVID -

19 cho Bên B như sau: 

1. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của Ban 

Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, và ngành y tế. 

2. Yêu cầu người lao động ký cam kết, tuân thủ và thực hiện nghiêm các quy định 

về phòng, chống dịch của Bên B. 

3. Quản lý chặt chẽ danh sách người lao động của đơn vị, lịch trình, thời gian làm 

việc của người lao động và cung cấp cho Bên B khi được yêu cầu. 
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4. Bên B/Bên A định kỳ xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho NLĐ theo quy định và 

cung cấp kết quả xét nghiệm cho Bên A/Bên B theo thỏa thuận của 2 bên. 

5. Khi phát hiện có người lao động của Bên A nghi ngờ/ mắc COVID-19 thì báo 

ngay với Bên B để cùng xử lý kịp thời. 

Đơn vị chúng tôi cam kết thực hiện đúng các nội dung trên, nếu vi phạm xin chịu 

trách nhiệm trước bên B và pháp luật./. 

  

BÊN B 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY 

BÊN A 

ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ 
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Mẫu số 10: Bảng tự kiểm tra công tác phòng, chống dịch covid-19 tại Doanh nghiệp 
 

BẢNG TỰ KIỂM TRA 

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI DOANH NGHIỆP 

 

TT NỘI DUNG KIỂM TRA 

Đã thực hiện Chưa 

thực 

hiện 

Ghi chú 
Đạt 

Chưa 

đạt 

I 
TỔ CHỨC CÔNG TÁC PHÒNG, 

CHỐNG DỊCH COVID-19 
       

1 

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc: 

- Có thành phần y tế 

- Có QĐ phân công nhiệm vụ của từng thành 

viên 

- Có thành lập tổ an toàn COVID-19 

        

2 

Cam kết của doanh nghiệp với chính quyền 

địa phương trong thực hiện công tác phòng 

chống dịch Covid-19 

        

3 

Niêm yết số điện thoại cán bộ phụ trách công 

tác PCD tại công ty và số điện thoại đường 

dây nóng ngành y tế tại nơi làm việc. 

        

4 

Tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-

19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh theo hướng 

dẫn 2194/QĐ- BCĐQG 

        

5 Cập nhật trên bản đồ an toàn COVID-19         

6 

Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch 

COVID-19: 

- Nội dung triển khai; 

- Người chịu trách nhiệm thực hiện; 

- Thời gian thực hiện; 

- Người chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát; 

- Trang thiết bị, vật tư PCD (hóa chất khử 

khuẩn, khẩu trang, máy/thiết bị đo thân 

nhiệt..). 

- Kinh phí; 

- Sơ đồ các vị trí có nguy cơ rủi ro; các kịch 

bản ứng phó... 

        

7 

Có các trang thiết bị, vật tư, hậu cần phục vụ 

phòng, chống dịch như khẩu trang, xà phòng, 

nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn tay (chứa 

ít nhất 60% cồn), vệ sinh môi trường 

(Chloramine B,...), máy/thiết bị đo thân nhiệt, 

thùng đựng rác thải,... 
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8 

Có phương án xử trí và bố trí phòng riêng để 

cách ly tạm thời đối với trường hợp người lao 

động có một trong các biểu hiện sốt, ho, khó 

thở trong quá trình làm việc. 

Yêu cầu đối với phòng cách ly: 

- Bố trí khu vực riêng, gần cổng ra vào, tách 

biệt với khu làm việc, ký túc xá (nếu có thể) 

- Thoáng khí, thông gió tốt, hạn chế đồ đạc 

trong phòng 

- Có chỗ rửa tay bằng xà phòng hoặc dung 

dịch sát khuẩn tay nhanh 

- Có thùng đựng rác có nắp đậy kín 

- Có khu vực vệ sinh riêng 

- Có sổ theo dõi 

        

9 

Có ban hành quy định về PCD của đơn vị và 

có chế tài xử lý vi phạm nếu người lao động 

không tuân thủ 

        

10 Có tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát         

11 

Có cam kết của các đơn vị cung cấp dịch vụ 

cho doanh nghiệp/cơ sở (vận chuyển 

nguyên vật liệu, cung cấp xuất ăn, vệ sinh 

môi trường, bảo vệ, bảo dưỡng, sửa chữa…) 

đảm bảo PCD COVID-19 với đơn vị. 

        

12 
Có tổ chức giãn cách tại nơi làm việc (vị trí 

làm việc, họp trực tuyến) 
        

II 
QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM 

VIỆC 
        

1 Đối với người lao động         

- 

Có quản lý chặt chẽ thông tin người lao động: 

√ Địa chỉ 

√ Quê quán 

√ Số điện thoại 

√ Nơi lưu trú 

        

- 

Có yêu cầu và kiểm tra người lao động thực 

hiện: 

Cài đặt và và luôn sử dụng Bluezone, Khai 

báo y tế trực tuyến tại địa chỉ 

http://tokhaiyte.vn, 

        

- 
Thông tin về kết quả xét nghiệm người lao 

động theo quy định 
        

- 

Cam kết của người lao động thực hiện công 

tác phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm 

việc, nơi lưu trú 

        

- 
Có kiểm soát thân nhiệt cho người lao động 

khi đến làm việc tại cổng ra vào; 
        

2 Đối với khách ra vào doanh nghiệp         
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- 
Không cho phép người không có phận sự vào 

khu làm việc/ký túc xá 
        

- Khách ra/vào phải khai báo y tế         

- Có sổ theo dõi khách ra vào.         

III VỆ SINH KHỬ KHUẨN         

1 

Bố trí đầy đủ khu vực rửa tay bằng xà phòng 

hoặc dung dịch sát khuẩn tay có chứa ít nhất 

60% độ cồn tại các vị trí: 

- Trước khi vào làm việc 

- Nhà ăn 

- Các khu vệ sinh 

- Tại các vị trí có tiếp xúc chung như: cây 

ATM, cây uống nước công cộng, máy bán 

hàng tự động, máy chấm công bằng vân tay… 

        

2 
Dung dịch sát khuẩn tay được cơ quan có 

thẩm quyền cấp phép 
        

3 
Bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy có 

đạp chân 
        

4 Vệ sinh môi trường, khử khuẩn hàng ngày         

IV AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM VÀ PCD TẠI KHU VỰC NHÀ ĂN 

1 

Đảm bảo an toàn thực phẩm tại nơi làm 

việc/khu dịch vụ/ký túc xá của người lao 

động. 

        

2 

Người cung cấp dịch vụ ăn uống phải được 

kiểm tra, giám sát sức khỏe, đảm bảo các điều 

kiện vệ sinh, đeo khẩu trang và găng tay khi 

phục vụ. 

        

3 

Thực hiện giãn cách tại khu vực nhà ăn: 

- Sắp xếp giờ nghỉ giải lao/ăn trưa lệch giờ. 

- Cung cấp suất ăn cá nhân. 

- Tránh tập trung đông người ở căng tin trong 

một khung giờ, tránh ngồi đối diện, không nói 

chuyện khi ăn. 

- Lắp vách ngăn giữa các vị trí ngồi ăn, đảm 

bảo khoảng cách khi ăn, bố trí so le. 

        

4 

Bố trí khu vực rửa tay trước và sau khi ăn. 

Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn ngay sau mỗi 

lượt ăn, uống. 

        

5 
Hạn chế sử dụng tiền mặt để chi trả bữa ăn 

ca. 
        

V ĐẢM BẢO PCD KHI ĐƯA ĐÓN NGƯỜI LAO ĐỘNG 

1 Đối với phương tiện         

 

- Đăng ký lịch trình vận chuyển 

- Sử dụng số ghế trên xe theo quy định 

- Danh sách và vị trí ngồi của NLĐ 

- Bố trí dung dịch sát khuẩn tay (đã được Bộ 

Y tế cấp phép); có mã QR code điểm kiểm 
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dịch dán ở cửa lên xuống xe; có thùng đựng 

rác trên xe; có camera giám sát trên xe; Có 

nhiệt kế để kiểm tra nhiệt độ người lao động 

- Vệ sinh khử khuẩn đầy đủ trước và sau mỗi 

lần đưa, đón người lao động. 

2 Đối với lái xe         

 - Đã xét nghiệm COVID-19 theo quy định         

VI 
TRUYỀN THÔNG PCD TẠI NƠI LÀM 

VIỆC 
        

1 

Tổ chức thông tin truyền thông: treo, dán các 

áp phích, phân phát các tờ rơi, chạy thông tin 

trên bảng điện tử, màn hình về phòng, chống 

dịch COVID-19 tại các khu vực công cộng 

(khu vực dùng chung tại nơi làm việc, căng 

tin, khu vệ sinh, cây ATM), trên phương tiện 

vận chuyển để người lao động/khách hàng có 

thể đọc và làm theo. 

        

2 

Tập huấn cho người lao động về các quy định 

PCD COVID-19 và các phương án xử trí khi 

có trường hợp nghi mắc/mắc COVID 19 tại 

đơn vị 

        

VII NƠI LƯU TRÚ TẬP TRUNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (nếu có) 

1 Nơi lưu trú dành cho 1 công ty         

2 
Có biển báo: KHU VỰC LƯU TRÚ TẬP 

TRUNG- KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO 
        

3 
Có hệ thống camera giám sát tại cổng/lối ra 

vào và khu vực hành lang 
        

4 
Điểm khử khuẩn phương tiện, hàng hóa trước 

khi vào nơi lưu trú 
        

5 

Nơi rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát 

khuẩn cho người lao động trước khi vào nơi 

lưu trú 

        

6 
Đảm bảo các điều kiện thiết yếu: điện, nước 

sạch 
        

7 Đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ         

8 Nhà vệ sinh khép kín         

9 Nhà vệ sinh chung <12người/1 nhà vệ sinh         

10 Đảm bảo công tác thu gom, lưu giữ rác thải         

11 
Có điểm cung ứng lương thực, thực phẩm, đồ 

dùng thiết yếu cho người lao động. 
        

12 
Có điểm khai báo y tế, quét mã QR khi ra vào 

nơi lưu 
        

13 

Có niêm yết số điện thoại cán bộ quản lý khu 

lưu trú tập trung, điện thoại đường dây nóng 

ngành y tế, doanh nghiệp 

        

14 
Có tài liệu truyền thông phòng, chống dịch 

COVID-19. 
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15 Có Ban/người quản lý nơi lưu trú tập trung         

16 
Có tổ phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi 

lưu trú tập trung 
        

  

  Ngày … tháng… năm 2021 

NGƯỜI KIỂM TRA 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 8 

 
 

THÔNG TIN LIÊN HỆ TIẾP NHẬN HỒ SƠ PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG DỊCH 

CỦA CƠ SỞ 
 

STT Đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại 

1.  Sở Công Thương 19-21 Lý Tự Trọng, P. An Phú,  Quận 

Ninh Kiều 

phongqlcn_soct@cantho.gov.vn 0292.3734.741 

(Phòng QLCN) 

2.  Ban Quản lý các Khu chế 

xuất và Công nghiệp 

105 Trần Hưng Đạo, phường An Phú, 

quận Ninh Kiều 

cepiza@cantho.gov.vn 0292.3830.773 

3.  Quận Ninh Kiều Phòng Kinh tế Q. Ninh Kiều, Tầng 2, Số 

215 đường Nguyễn Trãi, P Thới Bình 
phongkt_ninhkieu@cantho.gov.vn 

079.4939.000 

(Võ Thị Ngân) 

4.  Quận Cái Răng Phòng Kinh tế quận Cái Răng, Số 162 Mai 

Chí Thọ, P. Phú Thứ Q. Cái Răng 
phongkt_cr@cantho.gov.vn 0292.3913.350 

5.  Quận Bình Thủy Phòng Kinh tế quận Ô Môn - Khu Dân cư 

Ngân Thuận KV5 P. Bình Thủy, Q. Bình 

Thủy 

ktbinhthuy@cantho.gov.vn 02923.887.496 

6.  Quận Ô Môn Phòng Kinh tế quận Ô Môn Tầng 2 Trụ sở 

UBND Q. Ô Môn, Số 1004 Tôn Đức 

Thắng, P. Châu Văn Liêm, Q.Ô Môn 

kinhte_omon@cantho.gov.vn. 0907.477.741 (Minh) 

7.  Quận Thốt Nốt Phòng Kinh tế quận Thốt Nốt - Lầu 2, Trụ 

sở UBND quận Thốt Nốt, KV Phụng 

Thạnh 1, P. Thốt Nốt, Q. Thốt Nốt 

ktthotnot@cantho.gov.vn 0949607890 (Sĩ) 

8.  Huyện Phong Điền Ấp Nhơn Lộc II, Thị trấn Phong Điền, H. 

Phong Điền 
congthuongphongdien@cantho.gov.vn 

0919112558 (Anh 

Vân) 

9.  Huyện Thới Lai Khu hành chính huyện Thới Lai pkthtthoilai@cantho.gov.vn 0292.3689136 

10.  Huyện Cờ Đỏ Khu hành chính huyện Cờ Đỏ, ấp Thới 

Hòa, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ. 
phongkthtcodo@cantho.gov.vn. 0292.3695.335 

11.  Huyện Vĩnh Thạnh Khu hành chính huyện Vĩnh Thạnh kthtvt@cantho.gov.vn 0397 639 499 
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