
PHÒNG CHỒNG DỊCH BỆNH COVID-19 

CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM NGHỀ, CÔNG VIỆC CÓ NGUY CƠ 

 TIẾP XÚC VÀ LÂY NHIỄM CAO 

                                                                                 Cục Quản lý môi trường y tế 

  Bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 (COVID-19) là bệnh 

truyền nhiễm cấp tính, có khả năng lây lan nhanh từ người sang người. Hiện nay,  

tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp, tốc độ lây nhiễm cao trong cộng 

đồng, đồng thời cũng là nguy cơ cao đối với an toàn và sức khỏe của người lao 

động đặc biệt người lao động làm các ngành nghề, công việc có nguy cơ tiếp xúc 

và lây nhiễm cao tại nơi làm việc. Vì vậy, việc hướng dẫn cách phòng chống dịch 

bệnh COVID-19 cho người lao động thuộc nhóm đối tượng này là hết sức cần thiết 

nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm bệnh trong quá trình làm việc.  

 Theo Bộ Y tế, những nghề, công việc có nguy cơ lây nhiễm cao với bệnh 

COVID-19 bao gồm: (1) Cán bộ y tế bao gồm nhân viên y tế tham gia phòng 

chống dịch, xét nghiệm, điều trị hoặc ứng phó với các trường hợp khẩn cấp y tế 

liên quan đến những người bị nhiễm vi-rút, đặc biệt là những người trực tiếp tham 

gia phòng chống dịch; (2) Người lao động làm việc trong môi trường có nguy cơ 

tiếp xúc cao nơi công cộng: nhân viên hàng không; thuyền viên, nhân viên đường 

sắt; người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ phục vụ mục đích công 

cộng (người điều khiển phương tiện giao thông công cộng và sử dụng ứng dụng 

kết nối); người lao động làm việc tại các khu dịch vụ (trung tâm thương mại, dịch 

vụ, siêu thị, chợ, nhà hàng, khách sạn, công viên, khu du lịch, ngân hàng), nhân 

viên môi trường đô thị, v.v...; (3) Cán bộ, nhân viên các lực lượng làm việc tại khu 

vực cửa khẩu (Hải quan, kiểm hóa, biên phòng; an ninh hàng không, kỹ thuật mặt 

đất; cảng vụ, hoa tiêu, đại lý hàng hải; kiểm dịch y tế biên giới, kiểm dịch động 

vật, kiểm dịch thực vật; đơn vị y tế tại cửa khẩu). 

Đối với người lao động tại các ngành trên, ngoài việc thực hiện các khuyến 

cáo chung đối với người lao động tại nơi làm việc, người lao động làm nghề, công 

việc có nguy cơ tiếp xúc và lây nhiễm cao cần:  

(1)  Sử dụng khẩu trang đúng cách theo hướng dẫn của Bộ Y tế nếu làm việc 

tại các vị trí phải tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, người dân.  



(2) Sử dụng găng tay phù hợp để giảm tiếp xúc không cần thiết. Nếu không sử 

dụng găng tay, phải rửa tay thường xuyên với xà phòng trong ít nhất 30 

giây, dùng giấy lau tay sử dụng một lần để làm khô tay; hoặc sử dụng dung 

dịch sát khuẩn có trên 60% nồng độ cồn.  

(3) Sử dụng bộ quần áo phòng hộ (bao gồm cả khẩu trang, kính, mũ, găng tay) 

khi phải tiếp xúc với trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Hạn chế bắt tay, tiếp 

xúc với khách hàng trong khoảng cách dưới 02 mét (nếu có thể). 

Mỗi người lao động cần thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch 

bệnh COVID-19 tại nơi làm việc để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và 

cộng đồng. 


