
 

PHỤ LỤC 4 

        CH  

Đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COV D-19 

tại các cơ sở sản xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
(Ban hành kèm theo Quyết định số ………/QĐ-UBND ngày … tháng … năm 2021 

của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

1. Tiêu chí (TC1): Đối với người lao động 

1.1. Người lao động tham gia sản xuất phải đáp ứng một trong các điều 

kiện sau: 

a. Là người đã tiêm mũi vaccine thứ hai được 02 tuần; Là người đã khỏi 

bệnh Covid-19 sau 06 tháng đã được tiêm 01 mũi vaccine sau 2 tuần (theo 

hướng dẫn của Sở Y tế) (gọi là Người có “Thẻ xanh Covid-19”). 

b. Là người đã tiêm một mũi vaccine được 04 tuần; Là người đã khỏi 

bệnh Covid 19 được sau 6 tháng và chưa kịp tiêm vaccine (gọi là Người có “Thẻ 

vàng Covid-19”). 

- 100% người lao động đạt đủ điều kiện:                 Đạt; 

- Có người lao động kh ng đạt đủ điều kiện:                             Không đạt. 

1.2. Thực hiện nghiêm túc 5K  

100% người lao động của cơ sở sản xuất phải đeo khẩu trang y tế đạt 

chuẩn và đúng cách trong suốt thời gian làm việc; thực hiện khử khuẩn tại nơi 

làm việc (rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay; vệ 

sinh các bề mặt/ vật dụng thường xuyên tiếp xúc (tay nắm cửa, điện thoại, máy 

tính bảng, mặt bàn, ghế…); giữ khoảng cách theo quy định hoặc có vách ngăn 

khi tiếp xúc với người khác; tổ chức khai báo y tế điện tử, đo nhiệt độ. 

- Có thực hiện đầy đủ:                                                                  Đạt; 

- Kh ng thực hiện hoặc thực hiện kh ng đầy đủ:                    Không đạt.  

2. Tiêu chí 2 (TC2): Có kế hoạch/phương án tổ chức sản xuất trong điều 

kiện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị; trong đó, có phương án 

xử lý khi đơn vị có ca nghi và nhiễm COVID-19 theo hướng dẫn tại C ng văn 

số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế. Căn cứ vào thực tế triển khai và 

kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh kế hoạch/phương án cho phù hợp. Có 

th ng báo cho chính quyền địa phương nơi trú đóng để tổ chức hậu kiểm. 

- Có kế hoạch/phương án và tổ chức thực hiện:         Đạt; 

- Không có kế hoạch/phương án hoặc kh ng tổ chức thực hiện: Không 

đạt. 
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3. Tiêu chí 3 (TC3): Tổ chức thực hiện các cam kết theo c ng văn số 

5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế về mẫu kế hoạch phòng chống dịch 

COVID-19 cho cơ sở sản xuất kinh doanh 

a. Thành lập và triển khai hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 tại đơn vị. 

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

động với người sử dụng lao động. 

         c. Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của cơ sở sản 

xuất kinh doanh với chính quyền địa phương hoặc cơ quan quản lý chuyên 

ngành. 

        d. Hướng dẫn/tuyên truyền tại các vị trí cần thiết (nơi làm việc, căng tin, 

khu vệ sinh, ký túc xá cho người lao động, cây ATM, cây nước uống c ng cộng, 

máy bán hàng tự động, trên phương tiện vận chuyển...). 

    e. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng chống dịch tại đơn vị. 

- Có thực hiện đầy đủ:                                                                  Đạt; 

- Kh ng thực hiện hoặc thực hiện kh ng đầy đủ:                    Không đạt.  

          4. Tiêu chí 4 (TC4): Về mật độ lao động 

Mật độ người lao động ở các phân xưởng (tính bằng số diện tích làm việc 

cho 01 người lao động): từ 04 m
2
/người lao động trở lên hoặc có vách ngăn nếu 

dưới 04 m
2 

- Có thực hiện:                                                                            Đạt; 

- Kh ng thực hiện:                                                             Không đạt.  

5. Tiêu chí 5 (TC5): Về cơ sở vật chất và nhân lực y tế tại doanh nghiệp 

        a. Cung cấp đầy đủ và bố trí vật tư y tế (khẩu trang, dung dịch rửa tay sát 

khuẩn...) cho người lao động tại các vị trí có tiếp xúc chung. 

    b. Có biện pháp giám sát (gắn camera,…) việc thực hiện 5K của người lao 

động tại nơi làm việc. 

c. Đo thân nhiệt, khử khuẩn tay cho người lao động, nhân viên giao nhận 

và khách trước khi vào doanh nghiệp 

d. Có hợp đồng với đơn vị y tế hay có cán bộ y tế riêng theo dõi sức khỏe 

người lao động tại doanh nghiệp, trong đó lưu ý theo dõi các trường hợp có biểu 

hiện nghi vấn. 

e. Bố trí khu vực/phòng cách ly tạm thời tại đơn vị. 

- Có thực hiện đầy đủ:                                                             Đạt; 

- Kh ng thực hiện hoặc thực hiện kh ng đầy đủ:                Kh ng đạt. 

6. Tiêu chí 6 (TC6): Thực hiện tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn các 

th ng tin về phòng, chống dịch tại nơi làm việc/nơi lưu trú của người lao động 
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- Có thực hiện:                                                                          Đạt; 

- Kh ng thực hiện:                                                             Không đạt.  

7. Tiêu chí 7 (TC7): Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn tại nơi làm việc, nơi 

cư trú 

a. Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn m i trường tại nơi làm việc/nơi lưu trú, 

bố trí nước khử khuẩn tại nơi làm việc, trước cửa ra vào 

         b. Bố trí thùng rác có nắp đậy tại các vị trí thuận tiện 

- Có thực hiện:                                                                          Đạt; 

- Kh ng thực hiện:                                                             Không đạt.  

8. Tiêu chí 8 (TC8): Tổ chức bữa ăn ca cho người lao động 

       a. Giám sát sức khỏe và điều kiện vệ sinh của đơn vị cung cấp bữa ăn tại 

chỗ hay đơn vị cung cấp suất ăn c ng nghiệp. 

          b. Bố trí vách ngăn giữa người lao động tại nhà ăn, căng tin  

          c. Khử khuẩn, vệ sinh khu vực ăn trước và sau khi phục vụ bữa ăn 

- Có thực hiện:                                                                          Đạt; 

- Kh ng thực hiện:                                                             Không đạt.  

          9. Tiêu chí 9 (TC9): Kiểm soát lưu th ng của người lao động 

 a. Trường hợp người lao động di chuyển bằng xe cá nhân phải đảm bảo 

điều kiện lưu th ng và phải tuân theo lộ trình đã đăng ký với cơ quan có thẩm 

quyền. 

b. Trường hợp người lao động di chuyển bằng xe đưa đón của đơn vị: 

phương tiện đưa đón phải đảm bảo quy định phòng chống dịch (không quá 50% 

số ghế ngồi, mở cửa th ng thoáng, có khử khuẩn, đo thân nhiệt, có danh sách 

người lao động trên xe, đảm bảo điều kiện lưu th ng và lộ trình đã đăng ký với 

cơ quan có thẩm quyền). 

- Có thực hiện:                                                                          Đạt; 

- Kh ng thực hiện:                                                             Không đạt.  

       10. Tiêu chí 10 (TC10): Nơi lưu trú của người lao động 

Nơi lưu trú tập trung và nơi lưu trú riêng của người lao động phải đáp ứng 

theo các quy định, hướng dẫn của ngành y tế. 

- Có thực hiện:                                                                          Đạt; 

- Kh ng thực hiện:                                                             Không đạt. 

  

                                                    ỦY  AN NHÂN DÂN  HÀNH PHỐ 


