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Xử lý khi có nhân viên cho kết quả dương tính: Hướng dẫn 
cho các doanh nghiệp và tổ chức thiết yếu 

 

Trong đợt bùng phát COVID-19 hiện nay, các doanh nghiệp và tổ chức phải bảo vệ sức khỏe và an toàn cho 
nhân viên, đồng thời hạn chế ảnh hưởng kinh tế của đợt bùng phát dịch này. Điều quan trọng là phải giữ 
khoảng cách an toàn xã hội (ở nhà khi bị bệnh, cách xa người khác 2 m và hạn chế tối đa số lượng người 
tiếp xúc), giữ vệ sinh tay bằng xà phòng và nước hoặc gel rửa tay, đồng thời thường xuyên vệ sinh các bề 
mặt chịu tiếp xúc nhiều. 
 
Tài liệu hướng dẫn này sẽ giúp các doanh nghiệp và tổ chức thiết yếu nắm được những phương pháp tốt nhất 
để giữ cho an toàn cho bản thân và nhân viên trong môi trường hiện tại. Sở Y tế Công cộng Philadelphia 
(PDPH) cùng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) sẽ cung cấp thông tin mới và đáng tin cậy 
nhất về COVID-19 theo diễn biến của tình hình thực tế. 
 
Phải làm gì nếu nhân viên có khả năng, hoặc được xác nhận, nhiễm COVID-19 
 

• Không nên cho nhân viên bị ho, sốt hoặc khó thở đến làm việc. Nếu triệu chứng xuất hiện trong khi 
làm việc, nhân viên có triệu chứng cần được cách ly và sau đó được gửi về nhà ngay lập tức. Cần yêu 
cầu nhân viên đi khám nếu các triệu chứng trầm trọng hơn. 

• Nhân viên có thể trở lại làm việc nếu họ đáp ứng CẢ HAI tiêu chí sau: 

• tối thiểu đã qua 3 ngày từ khi hết sốt (từ khi ngưng dùng thuốc hạ sốt như acetaminophen (Tylenol) 
hoặc ibuprofen) và các triệu chứng về hô hấp đã thuyên giảm; và 

• tối thiểu đã qua 7 ngày kể từ khi các triệu chứng bắt đầu xuất hiện 

• Nhân viên là người liên lạc của gia đình có người dương tính với COVID-19 và không bị bệnh phải ở 
nhà và tự cách ly trong vòng 7 ngày kể từ ngày thành viên bị bệnh trong gia đình hết cách ly. 

• Nhân viên có tiếp xúc gần gũi với người dương tính với COVID-19 bên ngoài gia đình phải ở nhà và tự 
cách ly trong vòng 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối cùng với trường hợp dương tính đó, kể cả khi 
không có triệu chứng. Tiếp xúc gần gũi được định nghĩa là: 

o Ở trong phạm vi 6 feet (2 mét) với người nhiễm COVID-19 trong thời gian dài (10 phút hoặc 
lâu hơn) 

o Có tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết truyền nhiễm của người nhiễm COVID-19 (ví dụ: bị ho vào 
người) 

• Nhân viên ở trong cùng môi trường trong nhà với người nhiễm COVID-19, nhưng không đáp ứng các 
tiêu chí tiếp xúc gần gũi (nghĩa là ở trong phòng nhưng với khoảng cách xa hơn 6ft (2 m)) cần tự theo 
dõi các triệu chứng trong vòng 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối cùng với người bị nhiễm và cách ly 
nếu có triệu chứng. 

• Nhân viên đã tiếp xúc với người đã tiếp xúc với một trường hợp dương tính hoặc có khả năng dương 
tính không cần phải cách ly trừ khi người đó xuất hiện triệu chứng hoặc được chẩn đoán mắc COVID-
19. 

• Người bị ốm nhẹ do nghi ngờ nhiễm COVID-19 nên ở nhà và không cần xét nghiệm. Vui lòng không 
yêu cầu cung cấp bằng chứng xét nghiệm COVID-19 để xét cho phép nghỉ ốm hoặc cho phép quay trở 
lại làm việc. Hiện không đủ vật tư để xét nghiệm cho người bị bệnh nhẹ và kết quả xét nghiệm âm 

https://www.phila.gov/media/20200313095812/Home-care-instructions-for-COVID-19-coronavirus_3_13_20.pdf
https://www.phila.gov/media/20200313095812/Home-care-instructions-for-COVID-19-coronavirus_3_13_20.pdf
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tính có thể tạo tâm lý yên tâm ảo nếu thực hiện quá sớm sau khi tiếp xúc. 
 
Các khuyến nghị khác 
 
Xây dựng hoặc rà soát lại Kế hoạch hoạt động liên tục (COOP) 
 

• Xác định và đào tạo chéo cho nhân viên để phụ trách các vai trò quan trọng trong trường hợp thiếu 
hụt nhân sự nghiêm trọng. 

• Lập kế hoạch thông tin liên lạc và phối hợp với nhân viên, khách hàng và nhà cung ứng khi có thay đổi 
đột xuất (thay đổi về giờ giấc...). 

• Cân nhắc việc cần làm nếu phải: 
o Cắt giảm hoạt động và nhân viên. Chỉ duy trì hoạt động cốt lõi. 
o Tạm thời hạn chế cung cấp dịch vụ 
o Rút ngắn thời gian hoạt động 

• Xem xét phương án bố trí nơi ở tại chỗ cho nhân viên giữ vai trò quan trọng, nếu cần thiết. 

• Kế hoạch phải đảm bảo giữ khoảng cách an toàn xã hội (mỗi người cách nhau 6 feet (2 m) ). 
 
Xác định chiến lược để thực hiện giữ khoảng cách an toàn xã hội, giữa nhân viên với nhau cũng như giữa 
nhân viên với công chúng. 
 

• Yêu cầu nhân viên có khả năng làm việc từ xa làm việc từ xa. 

• Thay thế hình thức họp mặt trực tiếp bằng hình thức họp qua điện thoại hoặc internet 

• Cân nhắc phương án giao hàng đến nhà cho khách hàng. 

• Treo bảng thông báo: 
o Yêu cầu người bệnh không được đi vào. 
o Khuyến khích mọi người che miệng khi ho hoặc hắt hơi. 
o Nhắc nhở mọi người giữ khoảng cách 6 feet (2 m) với người khác. 
o Có thể tải về mẫu biển báo có sẵn ở đây 

• Bố trí khăn giấy và nước rửa tay, đồng thời bảo đảm an toàn sao cho khách hàng có thể sử dụng 
nhưng không lấy đi mất được. 

• Đặt các tấm ngăn cách hoặc lớp chắn bằng nhựa giữa nhân viên và công chúng để bảo vệ chống hắt 
hơi. 

• Đặt nông sản và các loại thực phẩm không đóng gói sau rào chắn và yêu cầu nhân viên xử lý những 
sản phẩm này phải đeo găng tay. 

• Cân nhắc phương án cung cấp dịch vụ tại lề đường thay vì để khách hàng đi vào cửa hàng, chú ý giữ 
khách hàng cách nhau 6 feet (2 m) nếu có thể. 

• Cân nhắc giới hạn số lượng người có mặt cùng lúc tại cơ sở. Nếu khách phải xếp hàng, cần có kế 
hoạch bố trí một nhân viên ở bên ngoài để đảm bảo người xếp hàng giữ đúng khoảng cách an toàn xã 
hội. 

• Cân nhắc phương án bố trí khung thời gian phục vụ riêng cho người cao tuổi hoặc những chiến lược 
khác để bảo vệ đối tượng dễ bị tổn thương nhất. 

 
Đảm bảo nhân viên ở nhà khi bị bệnh. 
 

• Xây dựng chính sách linh động cho nhân viên ở nhà khi bản thân họ hoặc thành viên gia đình họ bị 
ốm, đặc biệt là: 

o Chính sách về vắng mặt đột xuất 
o Chính sách nghỉ ốm 
o Chính sách quay trở lại làm việc 

https://www.phila.gov/documents/coronavirus-covid-19-resources/
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o Thời gian nghỉ ốm có hưởng lương 

• Tạm ngừng thực hiện các chính sách yêu cầu phải có giấy của bác sĩ khi nghỉ ốm trong thời gian dài. 

• Thông báo cho nhân viên biết về chế độ nghỉ phép theo Đạo luật Nghỉ phép vì lý do gia đình và y tế 
(FMLA). 

• Cân nhắc yêu cầu nghỉ ốm bắt buộc đối với nhân viên bị sốt hoặc có triệu chứng về hô hấp. 

• Cân nhắc bố trí công việc khác để những nhân viên có nguy cơ cao bị biến chứng nặng liên quan đến 
COVID-19, hoặc nhân viên có người thân trong gia đình là người có nguy cơ cao, không tiếp xúc trực 
tiếp với khách hàng. Nếu có thể bố trí công việc khác, hãy yêu cầu nhân viên thông báo cho bạn biết 
nếu họ, hoặc thành viên trong gia đình họ, rơi vào nhóm có nguy cơ cao: 

o Người trên 50 tuổi 
o Người mắc bệnh mạn tính như tiểu đường, bệnh tim và phổi 

 
Giáo dục cho nhân viên về sự lan truyền và cách đề phòng COVID-19. 
 

• Gửi cho nhân viên các đường liên kết có thông tin về COVID-19 từ Sở Y tế Công cộng Philadelphia và 
CDC. 

• Cung cấp cho nhân viên thông tin về kế hoạch hoạt động liên tục. 

• Phổ biến thông tin về quy tắc hô hấp và quy trình vệ sinh môi trường. 
o Thường xuyên vệ sinh tất cả các bề mặt phải chịu tiếp xúc nhiều tại nơi làm việc, chẳng hạn 

như bàn làm việc, mặt bàn, nắm đấm cửa, nút thang máy, lan can cầu thang, tay cầm tủ lạnh 
và vòi nước/bình nước. Sử dụng các chất tẩy rửa thường được dùng cho các khu vực này và 
làm theo hướng dẫn ghi trên nhãn. 

• Cung cấp khăn lau dùng một lần để nhân viên thường xuyên tiếp xúc với các bề mặt có thể lau sạch 
bề mặt trước mỗi lần sử dụng. 

• Khuyến khích nhân viên xây dựng kế hoạch sẵn sàng trong tình huống khẩn cấp cho bản thân hoặc gia 
đình. 

o Bao gồm bố trí phương án thay thế để chăm sóc trẻ, nếu cần thiết. 
o Chia sẻ thông tin của PDPH về chuẩn bị phòng dịch COVID-19. 

 
Đảm bảo các sản phẩm, công nghệ và vật tư vệ sinh luôn sẵn sàng. 
 

• Xác định nhu cầu vật tư cho thời gian từ 2-5 tuần. 

• Đảm bảo sẵn sàng các sản phẩm rửa tay (xà phòng, khăn, nước rửa tay) và khăn giấy. 

• Nếu có thể, hãy làm việc với bộ phận công nghệ thông tin để đảm bảo duy trì liên lạc (ví dụ: email, 
truy cập từ xa, cuộc gọi hội nghị, hội thảo trên web...). 

 
Hạn chế đi lại không cần thiết. 
 

• Hủy các chuyến công tác. 

• Tránh các khu vực hiện đang bị nhiễm COVID-19. 

• Hạn chế đi du lịch cá nhân không cần thiết. 

https://www.dol.gov/agencies/whd/fmla/pandemic
http://www.phila.gov/health
http://www.phila.gov/health
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html
https://www.phila.gov/media/20200315113203/PDPH-COVID-19-Facilities-Cleaning-Guidance.pdf
https://www.phila.gov/services/mental-physical-health/environmental-health-hazards/covid-19/what-you-can-do/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-notices.html

