
cùng      chungtay

5 quy tắc 
phòng dịch cá nhân

Ngăn ngừa tiếp 
xúc riêng giữa cá nhân

Quy tắc phòng dịch
 nơi công cộng 

Ngăn ngừa lây 
nhiễm tập thể

Hướng dẫn quy tắc phòng dịch 
      nhằm ngăn ngừa Covid-19  

Quy tắc phòng dịch cơ bản mà người quản lý, người lao động, người sử dụng 

phải tuân thủ, không phân biệt quy trình đối với tất cả cơ sở vật chất sử dụng chung.

Nếu bị ốm phải kiểm tra, ở yên trong nhà,
và hạn chế tiếp xúc với người khác

Sử dụng khẩu trang che kín mũi và miệng
giữ khoảng cách 2m (tối thiểu 1m)   

Rửa tay trong 30 giây, 
che kín miệng khi ho 

Thông gió tối thiểu 3 lần 1 ngày,
khử trùng định kỳ  

Ngoại trừ đồng nghiệp công ty,
người sống cùng nhà, 
không trực tiếp gặp mặt người khác 

Đeo khẩu trang 
Luôn đeo khẩu trang và tuyệt
đối không tháo khẩu trang

Quản lý danh sách người ra vào
Ghi danh sách tất cả người 
ra vào khu vực chung 

Tăng cường khử trùng, thông gió
Thông gió định kỳ (3 lần)
và bắt buộc khử trùng (1 lần)  

Cấm tụ tập ăn uống
Cấm tụ tập ăn uống tại các khu
vực không phải nhà hàng, quán cà phê 

Kiểm tra triệu chứng bệnh và
hạn chế ra vào đối với người
có triệu chứng
Trường hợp có triệu chứng Covid-19 không được 
phép đến khu vực công cộng và nơi làm việc 

Chỉ định, phân công người 
quản lý phòng dịch
Chỉ định người quản lý phòng dịch tại các cơ sở và nơi
làm việc, Kiểm tra triệu chứng của người lao động và áp
dụng biện pháp nghỉ việc đối với người có triệu chứng 
 

Tuân thủ quy tắc phòng dịch
Tuân thủ quy tắc phòng dịch liên quan khi
sử dụng cơ sở vật chất chung trong nhà 


