Điều tra Ca nhiễm COVID-19 và Truy dấu Tiếp xúc
tại Nơi làm việc Phi Chăm sóc sức khỏe:
Nhà sử dụng lao động có thể hỗ trợ Sở Y tế như thế nào
Các sở y tế chịu trách nhiệm chủ trì các cuộc điều tra ca bệnh, truy dấu vết tiếp xúc và điều tra ổ dịch. Khi
một ca nhiễm COVID-19 được xác định có ảnh hưởng đến nơi làm việc, sở y tế có thể yêu cầu nhà sử dụng
lao động giúp đỡ. Dưới đây là một số lời khuyên để đảm bảo bạn và nhân viên của bạn sẵn sàng hỗ trợ nếu
bộ phận y tế liên hệ.
Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết và các nguồn lực liên quan đến từng lời khuyên này trong phần
“Chuẩn bị cộng tác với sở y tế” tại https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/contacttracing-nonhealthcare-workplaces.html

Thành lập điều phối viên hoặc nhóm COVID-19.
Điều phối viên hoặc nhóm COVID-19 đóng vai trò như một nguồn lực cho bộ phận y tế và nơi
làm việc để giúp phát triển và đưa vào các hoạt động đánh giá mối nguy.

Tạo và thực hiện kế hoạch chuẩn bị, ứng phó và kiểm soát COVID-19.
Sử dụng kế hoạch này để giúp đánh giá nguy cơ lây lan COVID-19 tại nơi làm việc và quyết
định các hành động để ngăn chặn sự lây lan của của bệnh.

Chuẩn bị thông tin về nơi làm việc.
Sẵn sàng nhanh chóng cung cấp thông tin và hồ sơ (ví dụ: lịch làm việc, hồ sơ chấm công, sơ
đồ tòa nhà hoặc sơ đồ mặt bằng) cho bộ phận y tế mà không để lộ hồ sơ nhân sự bí mật.

Tiến hành các hoạt động đánh giá và phòng ngừa mối nguy tại nơi làm việc.
Thực hiện đánh giá rủi ro phù hợp để xác định khả năng tiếp xúc với COVID-19 và sử dụng
phân cấp các phương pháp kiểm soát để hạn chế sự lây lan của COVID-19 ở nơi làm việc, chẳng
hạn như:
• Cách ly mọi người khỏi các mối nguy hiểm (ví dụ: sử dụng tấm ngăn để ngăn cách nhân viên)
• Thay đổi cách mọi người làm việc (ví dụ: bố trí chéo thời gian nghỉ giải lao để giảm bớt sự
đông đúc)

Giao tiếp với nhân viên.
Khuyến khích nhân viên thảo luận về các triệu chứng, mức độ phơi nhiễm và người tiếp xúc
với bộ phận y tế. Nhấn mạnh vai trò của nhân viên, phối hợp với các sở y tế và nhà sử dụng
lao động, để hạn chế sự lây lan thêm của COVID-19.
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