Phòng tránh Virus Corona (COVID-19):
Yêu cầu chung về Nơi làm việc – TÓM TẮT
Department of Labor & Industries (L&I) yêu cầu chủ lao động cung cấp nơi làm việc an toàn, đảm bảo sức khỏe và thực
hiện lệnh của Thống đốc để phòng tránh sự lây lan của virus corona.

Yêu cầu chung Bắt buộc đối với Chủ lao động
Giãn cách Xã hội
•

Đảm bảo người lao động giữ khoảng cách với đồng nghiệp và công chúng ít nhất sáu foot khi có thể.

•

Nếu giãn cách xã hội không khả thi, sử dụng vật chắn và các phương pháp phòng tránh đã được chứng
minh hiệu quả khác để phòng tránh lây lan virus corona.

•

Đảm bảo sử dụng khăn che mặt, mặt nạ hoặc khẩu trang khi giãn cách xã hội là không khả thi.

Rửa tay Thường xuyên và Đầy đủ
•

Cung cấp nơi rửa tay cố định hoặc di động với nước sạch và ấm hoặc nóng, xà phòng và khăn giấy.

•

Yêu cầu rửa tay khi đến nơi làm việc, nghỉ giải lao, sử dụng phòng tắm, trước và sau khi ăn, uống hoặc sử
dụng các sản phẩm thuốc lá và sau khi chạm vào các bề mặt bị nhiễm bẩn.

•

Cung cấp các vị trí/vật dụng sát khuẩn cho tay, khăn ướt hoặc khăn lau trong hộp đựng di động để tạo điều
kiện vệ sinh tay thường xuyên (cùng với rửa tay) sau khi cầm nắm các đồ vật mà người khác chạm vào.

Vệ sinh và Khử trùng Thêm và Thường xuyên
•

Thiết lập lịch vệ sinh bao gồm vệ sinh và khử trùng thường xuyên.

•

Đảm bảo cung cấp đầy đủ vật dụng để vệ sinh và khử trùng kỹ lưỡng sau khi có ca nghi nhiễm COVID-19.

•

Thường xuyên khử trùng bề mặt có nhiều người chạm vào.

•

Đảm bảo nhân viên sử dụng găng tay bảo hộ và bảo hộ mắt/mặt khi xử lý hóa chất.

•

Đảm bảo phương tiện làm việc chung được vệ sinh và khử trùng sau khi mỗi người sử dụng và thường
xuyên nếu cùng một người sử dụng.

•

Giữ tại chỗ Bảng chỉ dẫn An toàn (SDSs) cho tất cả các chất khử trùng.

Đặt ra Quy trình cho Người lao động bị Ốm
•

Yêu cầu người lao động bị ốm ở nhà hoặc cách ly nếu họ ở tại nhà ở trang trại.

•

Xác định và cho về nhà hoặc cách ly người lao động có dấu hiệu mắc COVID-19.

•

Phong tỏa tạm thời các khu vực cho đến khi chúng được vệ sinh và khử trùng kỹ càng sau khi có báo cáo
có người lao động bị nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19.

Tuyên truyền cho Người lao động về các Nguy cơ nhiễm COVID-19 tại Nơi làm việc
Bằng ngôn ngữ mà người lao động dễ hiểu nhất, đảm bảo rằng họ biết:
•

Dấu hiệu, triệu chứng và các yếu tố nguy cơ liên quan đến COVID-19.

•

Cách phòng tránh lây lan virus corona tại nơi làm việc.

•

Cách rửa tay hiệu quả bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây.

•

Tầm quan trọng của việc che miệng khi ho và hắt hơi và không đưa tay chưa rửa lên mặt.

* Đây là bản tóm tắt. Để biết thêm chi tiết, xem F414-164-000 Coronavirus (COVID-19) Prevention: General Requirements and Prevention Ideas for
Workplaces.
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