
Giữ an toàn cho nơi làm việc

Khuyến khích nhân viên của quý vị…

Thực hành vệ sinh tốt

▪ Ngừng bắt tay – sử dụng các hình thức chào hỏi không tiếp xúc.
▪ Vệ sinh tay tại cửa ra vào và lên lịch gửi email nhắc nhở thường xuyên rửa tay 

▪ Tạo thói quen và nhắc nhở tránh chạm vào mặt cũng như che miệng hoặc mũi khi ho và hắt hơi

▪ Khử trùng thường xuyên các bề mặt như tay nắm cửa, bàn, bàn làm việc và thanh vịn

▪ Tăng cường thông gió bằng cách mở cửa sổ hoặc điều chỉnh điều hòa không khí

Cẩn trọng khi họp mặt và du lịch

▪ Dùng tính năng hội nghị qua video cho các cuộc họp khi có thể

▪ Khi không thể, hãy tổ chức cuộc họp ở nơi thông thoáng và có không gian mở

▪ Cân nhắc việc điều chỉnh hoặc tạm hoãn các buổi tụ tập hay cuộc họp đông người

▪ Đánh giá rủi ro khi đi công tác

Xử lý thực phẩm cẩn thận

▪ Hạn chế việc chia sẻ đồ ăn

▪ Đẩy mạnh công tác khám sức khỏe đối với nhân viên làm việc tại căng tin và những người tiếp 

xúc gần với họ

▪ Đảm bảo nhân viên làm việc tại căng tin và những người tiếp xúc gần với họ thực hành vệ 

sinh nghiêm ngặt

Ở nhà nếu...

▪ Cảm thấy bị bệnh

▪ Có người thân sống chung trong gia đình bị bệnh
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Giữ an toàn cho trường học

Khuyến khích nhân viên, học sinh và giảng viên của quý vị…

Thực hành vệ sinh tốt

▪ Ngừng bắt tay – sử dụng các hình thức chào hỏi không tiếp xúc.

▪ Vệ sinh tay tại cửa ra vào và đều đặn theo chu kỳ

▪ Tạo thói quen và nhắc nhở tránh chạm vào mặt cũng như che miệng hoặc mũi khi ho và hắt hơi

▪ Khử trùng thường xuyên các bề mặt như tay nắm cửa, bàn, bàn làm việc và thanh vịn

▪ Tăng cường thông gió bằng cách mở cửa sổ hoặc điều chỉnh điều hòa không khí

Xử lý thực phẩm cẩn thận

▪ Hạn chế việc chia sẻ đồ ăn

▪ Đẩy mạnh công tác khám sức khỏe đối với nhân viên làm việc tại căng tin và những người tiếp 

xúc gần với họ

▪ Đảm bảo nhân viên làm việc tại căng tin và những người tiếp xúc gần với họ thực hành vệ 

sinh nghiêm ngặt

Ở nhà nếu...

▪ Cảm thấy bị bệnh

▪ Có người thân sống chung trong gia đình bị bệnh

Cân nhắc việc thu xếp lại các buổi tụ họp và các hoạt động quy mô lớn

▪ Cân nhắc việc điều chỉnh hoặc tạm hoãn các buổi tụ họp chung giữa các lớp và các cấp học

▪ Điều chỉnh các hoạt động sau giờ học để tránh tập trung giữa các lớp và các cấp học

▪ Khi có thể, hãy tổ chức các lớp học ngoài trời hoặc ở nơi thông thoáng và có không gian mở
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Giữ an toàn cho nhà ở

Khuyến khích các thành viên trong gia đình quý vị…

Tất cả các gia đình

▪ Vệ sinh tay tại cửa ra vào và đều đặn theo chu kỳ

▪ Tạo thói quen và nhắc nhở tránh chạm vào mặt cũng như che miệng hoặc mũi khi ho và 

hắt hơi

▪ Khử trùng thường xuyên các bề mặt như tay nắm cửa, bàn và thanh vịn

▪ Tăng cường thông gió bằng cách mở cửa sổ hoặc điều chỉnh điều hòa không khí

Các gia đình có thành viên bị bệnh

▪ Nếu có thể, hãy thu xếp để người bị bệnh ở trong phòng riêng của họ và luôn đóng cửa

▪ Chỉ để một thành viên trong gia đình chăm sóc họ

▪ Cân nhắc cung cấp biện pháp bảo vệ bổ sung hoặc chăm sóc đặc biệt hơn cho các thành 

viên gia đình trên 65 tuổi hoặc có bệnh nền

Các gia đình có người cao tuổi dễ bị nhiễm bệnh hoặc những người có bệnh nền nghiêm trọng

Các bệnh nền quan trọng bao gồm bệnh thận, tim, phổi; bệnh tiểu đường; 

và một số bệnh lý dẫn đến ức chế hệ miễn dịch

▪ Yêu cầu những thành viên khỏe mạnh trong gia đình hành xử cẩn trọng như thể họ sẽ là nguy cơ 

lớn có thể gây nhiễm bệnh cho người đang có bệnh nền. Ví dụ rửa tay thường xuyên trước khi 

tương tác với người đó, chẳng hạn như khi cho ăn hoặc chăm sóc người đó

▪ Nếu có thể, hãy tạo không gian được bảo vệ cho các thành viên dễ bị nhiễm bệnh trong gia đình

▪ Đảm bảo toàn bộ các vật dụng và bề mặt được vệ sinh thường xuyên
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Giữ an toàn cho các cơ sở thương mại

Khuyến khích nhân viên và khách hàng của quý vị…

Thực hành vệ sinh tốt

▪ Ngừng bắt tay – sử dụng các hình thức chào hỏi không tiếp xúc.

▪ Vệ sinh tay tại cửa ra vào và lên lịch gửi email nhắc nhở thường xuyên rửa tay

▪ Khuyến khích thanh toán dùng hình thức chỉ chạm thẻ để hạn chế xử lý tiền mặt

▪ Khử trùng thường xuyên các bề mặt như tay nắm cửa, bàn, bàn làm việc và thanh vịn

▪ Tăng cường thông gió bằng cách mở cửa sổ hoặc điều chỉnh điều hòa không khí

Tránh tụ tập đám đông

▪ Sử dụng biện pháp đặt chỗ và lên lịch để xếp xen kẽ luồng khách hàng

▪ Sử dụng các hình thức giao dịch trực tuyến khi có thể

▪ Cân nhắc hạn chế tham dự các buổi tụ họp đông người 

Đối với các doanh nghiệp vận chuyển, ta-xi và xe đi chung

▪ Luôn mở cửa sổ khi có thể

▪ Tăng cường thông gió

▪ Thường xuyên khử trùng các bề mặt
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