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Hướng dẫn chi tiết về công tác phòng chống dịch
trong công ty gia công thịt

[Hạng mục chung]
<Người lao động>
○ Phải luôn đeo khẩu trang trong nhà và cả ngoài trời nơi khó giữ khoảng cách trên 2m
○ Nếu nơi làm việc bị nhiễm bẩn nhiều, hãy rửa tay bằng nước và xà phòng trong ít nhất
30 giây hoặc khử trùng tay thường xuyên bằng nước rửa tay khử khuẩn
○ Kiểm tra các triệu chứng lâm sàng của COVID-19 do nhà quản lý doanh nghiệp thực
hiện và hợp tác trong công tác phòng chống dịch, nếu bị sốt hoặc có các triệu chứng
về đường hô hấp (ho, đau họng, v.v.), hãy thông báo ngay cho người quản lý phòng
dịch và hạn chế đi làm (kiểm tra COVID nếu cần thiết)
* Đặc biệt, người làm việc trong môi trường nhiệt độ thấp như các cơ sở làm lạnh
và cấp đông cần đặc biệt chú ý
○ Giữ khoảng cách hơn 2m (ít nhất 1m) với người khác
○ Rửa tay bằng nước và xà phòng trong ít nhất 30 giây hoặc khử trùng tay bằng nước
rửa tay khử khuẩn
○ Che miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc tay áo khi ho hoặc hắt hơi
○ Hạn chế hành vi bắn nước bọt tung tóe (trò chuyện ồn ào, trò chuyện không cần thiết,
gọi điện thoại, v.v.) hoặc tiếp xúc cơ thể (bắt tay, ôm, v.v.)
○ Hạn chế sử dụng phòng hút thuốc trong nhà và nếu có thể hãy sử dụng phòng hút
thuốc ngoài trời.
- Khi sử dụng phòng hút thuốc, hãy tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc phòng dịch như
giữ khoảng cách, không nói chuyện và vệ sinh tay sau khi sử dụng.

<Quản lý / Người điều hành>
○ Thông báo hướng dẫn cho tất cả công nhân* về các quy tắc phòng dịch.
* Bao gồm công nhân công ty đối tác, công nhân phái cử, nhân viên dịch vụ và người
lao động nước ngoài (thông tin về các quy tắc phòng dịch bằng tiếng mẹ đẻ hoặc
tiếng Anh)
○ Hướng dẫn luôn đeo khẩu trang mọi lúc và đảm bảo nhân viên tuân thủ các quy tắc
phòng dịch như đeo khẩu trang*
* Hướng dẫn tất cả những người vào cơ sở phải đeo khẩu trang che kín miệng và mũi
hoàn toàn.
○ Nếu nơi làm việc bị nhiễm bẩn nhiều, hãy hướng dẫn nhân viên rửa tay bằng nước và
xà phòng trong ít nhất 30 giây hoặc khử trùng tay thường xuyên bằng nước rửa tay
khử khuẩn.
○ Thiết lập hệ thống hợp tác phòng dịch, chẳng hạn như chỉ định người quản lý phòng
dịch và đảm bảo, mở rộng mạng lưới liên lạc với người phụ trách trung tâm y tế địa
phương.
○ Kiểm tra các triệu chứng của những người vào công ty và hạn chế cho những người
có triệu chứng vào công ty.
○ Khi một người có triệu chứng xuất hiện ở cùng phòng ban, cùng địa điểm hoặc nơi
có tiếp xúc gần trong cộng đồng, hãy hướng dẫn người có triệu chứng đi xét nghiệm
COVID-19.
Báo cáo khả năng lây nhiễm cộng đồng cho trung tâm y tế địa phương trong trường
hợp có phát sinh thêm người có triệu chứng.
* Hướng dẫn và đào tạo phương pháp ứng xử trong trường hợp xuất hiện người nhiễm
bệnh.
○ Nếu người làm việc bị sốt hoặc có các triệu chứng về đường hô hấp, hãy cho ngừng
làm việc và cho tan làm ngay lập tức (xử lý cho kiểm tra COVID nếu cần thiết)

○ Giữ khoảng cách hơn 2m (ít nhất 1m) với người khác.
○ Bố trí sẵn các phương tiện rửa tay hoặc nước rửa tay và dán các bảng hướng dẫn về
cách thức rửa tay và quy định ho.
○ Trong trường hợp có thể thông gió tự nhiên, hãy luôn để cửa sổ mở; và trong trường
hợp không thể mở cửa sổ mọi lúc do sử dụng máy điều hòa, v.v., hãy thông gió
phòng ít nhất 2 giờ một lần.
* Trong trường hợp có trang bị hệ thống thông gió tự động, luôn để hệ thống ở chế độ
mở (để lượng không khí bên ngoài vào tối đa) và thực hiện song song với thông gió
tự nhiên. Trong trường hợp dừng hệ thống thông gió tự động để quản lý an toàn
máy móc thiết bị, thực hiện thông gió tự nhiên.
○ Thường xuyên khử trùng các đồ vật sử dụng chung (như tay nắm cửa) và các bề mặt
ít nhất 2 lần một ngày.
○ Hướng dẫn hạn chế đi làm đối với trường hợp bị sốt hoặc có các triệu chứng về đường
hô hấp hoặc đã đi du lịch nước ngoài trong vòng 14 ngày qua (xử lý cho kiểm tra
COVID nếu cần thiết)
○ Đóng cửa các phòng hút thuốc trong nhà để không sử dụng và khuyến nghị sử dụng
các phòng hút thuốc ngoài trời
- Hướng dẫn giữ khoảng cách với nhau và hạn chế nói chuyện trong phòng hút thuốc.

※ Tùy thuộc vào tình hình COVID-19, mỗi đô thị nghĩa vụ hóa việc đeo khẩu
trang (có phạt tiền), vì cơ sở vật chất và địa điểm mỗi địa phương thực hiện
nghĩa vụ này có thể khác nhau, vui lòng kiểm tra trang web Corona 19
(ncov.mohw.go.kr)

[Người lao động]
○ Tại nơi làm việc, công nhân, lao động thời vụ (bao gồm cả lao động bán thời gian) và

khách vãng lai phải kiểm tra các triệu chứng COVID-19 (sốt, các triệu chứng hô
hấp, v.v.) hàng ngày và hợp tác với các biện pháp phòng dịch như quản lý danh sách
(điện tử hoặc viết tay), lưu giữ (hủy bỏ sau 4 tuần bảo quản).
○ Đeo khẩu trang khi làm việc trong nhà hoặc kể cả ngoài trời khi khó duy trì khoảng
cách 2m.
○ Nếu bị sốt hoặc ho khi đang làm việc, hãy thông báo ngay cho giám đốc (người quản
lý phòng dịch) và tan làm ngay sau đó.
○ Quần áo vệ sinh cá nhân, v.v. phải được vệ sinh kỹ lưỡng và không dùng chung với
người khác.
○ Khi bước vào nơi làm việc, hãy rửa tay bằng nước và xà phòng trong ít nhất 30 giây
hoặc khử trùng tay bằng nước rửa tay khử khuẩn.
○ Hạn chế hành vi bắn nước bọt tung tóe (như ăn thức ăn, nhai kẹo cao su, trò chuyện
không cần thiết, v.v.) hoặc tiếp xúc cơ thể (bắt tay, ôm, v.v.) trong khi làm việc.
○ Che miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc tay áo khi ho hoặc hắt hơi.
○ Giữ khoảng cách hơn 2m (ít nhất 1m) với người khác khi tiến hành bóc tách, tạo hình
thịt.
○ Phân chia và sử dụng thời gian ăn trưa và giải lao đan xen với nhau
- Tuân thủ giờ ăn của nhóm và giữ khoảng cách khi sử dụng nhà hàng bên ngoài, tuân
thủ số lượng người giới hạn ở biện pháp hạn chế họp mặt cá nhân theo từng giai
đoạn COVID
○ Sử dụng tích cực các chế độ làm việc linh hoạt ( làm việc tại nhà, chế độ đi làm tan
làm đan xen, v.v.) và chế độ nghỉ phép (nghỉ chăm sóc gia đình, nghỉ phép năm, nghỉ
ốm, v.v.)
○ Đi công tác ở mức tối thiểu
○ Đối với hội thảo, giáo dục, đào tạo, v.v., nếu có thể hãy sử dụng video hoặc trực tuyến
và trong trường hợp gặp mặt trực tiếp hãy tuân thủ các quy tắc vệ sinh cá nhân như

đeo khẩu trang, sử dụng nước rửa tay.
○ Sử dụng các vật dụng cá nhân như tách trà và thìa cá nhân.
- Khử trùng triệt để các không gian văn phòng cá nhân (bàn làm việc, v.v.) và các vật
dụng cá nhân được sử dụng trong nơi làm việc.
○ Tránh tụ tập nhỏ, hoạt động câu lạc bộ và tiệc tối, về nhà sớm sau giờ làm việc.
○ Khi sử dụng nhà ăn, hãy ngồi thành hàng hoặc ngồi ngoằn ngoèo hết mức cơ thể; sử
dụng nước rửa tay hoặc găng tay vệ sinh trước khi dùng kẹp, đĩa và thìa thông dụng
và hạn chế nói chuyện khi nhận bữa ăn và trong lúc ăn.
- Tham gia vào việc giảm thiểu sự tập trung đông người bằng cách tuân theo sự phân
tán người dùng nhà ăn và đeo khẩu trang ngay sau khi ăn.
○ Đeo khẩu trang và hạn chế nói chuyện trong không gian kín như xe buýt đưa đón
nhân viên và thang máy.
- Trên xe buýt đưa đón nhân viên, hạn chế nói chuyện, gọi điện thoại, ăn uống và không
lên xe nếu số lượng người vượt quá số lượng quy định chở của xe.
○ Tiến hành làm việc sau khi đã thông gió đầy đủ văn phòng, khu vực làm việc, v.v.
○ Khi sử dụng các tiện ích công cộng như phòng thay đồ, phòng tắm và phòng nghỉ,
hãy giữ khoảng cách với người khác, hạn chế nói chuyện và giảm thiểu thời gian ở
lại những khu vực này.
- Phòng thay đồ sử dụng cách nhau một ô để giữ khoảng cách.
- Trong trường hợp phòng tắm không có tấm chắn (vách ngăn), sử dụng cách nhau một
ô để giữ khoảng cách với người khác.
○ Không sử dụng phòng nghỉ chung với nhiều người.

[Quản lý / Người điều hành]
○ Người quản lý phòng dịch đưa ra các hướng dẫn phòng dịch dựa trên mật độ công

nhân, điều kiện thông gió, phương pháp làm việc, v.v. và kiểm tra định kỳ xem những
hướng dẫn này có được thực hiện hay không.
○ Khi thiết lập kế hoạch đào tạo vệ sinh riêng cho nhân viên, tiến hành đào tạo bao gồm
hướng dẫn phòng dịch
○ Quản lý đào tạo để đảm bảo khi giao hàng, vận chuyển thịt những người tiếp xúc trực
tiếp phải đeo khẩu trang và nếu có thể hãy giao hàng bằng hình thức không tiếp xúc.
○ Tiến hành đào tạo các hướng dẫn phòng dịch cho công nhân thời vụ (bao gồm cả lao
động bán thời gian) tại nơi làm việc và quản lý danh sách (điện tử hoặc viết tay), lưu
giữ (hủy bỏ sau 4 tuần bảo quản).
- Khi công nhân thời vụ thông báo các triệu chứng với người phụ trách, hướng dẫn để
họ có thể tan làm ngay lập tức mà không gặp bất lợi gì.
○ Cấm người ngoài vào nơi kinh doanh và trong trường hợp không thể tránh khỏi, hãy
ghi lại mục đích đến thăm và quản lý danh sách (điện tử hoặc viết tay) của người
ngoài (hủy bỏ sau 4 tuần bảo quản)
○ Quần áo bảo hộ lao động đặc biệt / đông lạnh (bao gồm giày và đồng phục) tại nơi
làm việc nên được cung cấp riêng lẻ và không được dùng chung.
○ Khi cấp quần áo bảo hộ lao động đặc biệt / đông lạnh (bao gồm giày và đồng phục)
cho công nhân thời vụ (bao gồm cả lao động bán thời gian và khách vãng lai) tại nơi
làm việc, hãy đảm bảo cấp riêng cho họ trong tình trạng vệ sinh sạch sẽ đã được giặt
và khử trùng, và hướng dẫn không được dùng chung.
○ Hướng dẫn các cơ sở gia công thịt thường xuyên thông gió và khử trùng
○ Hướng dẫn người lao động làm việc trong những nơi làm việc có không gian kín luôn
đeo khẩu trang mọi lúc.
○ Chỉ định một người chịu trách nhiệm phòng dịch cho từng khu vực làm việc và chỉ
đạo kiểm tra xem nhân viên có luôn đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khi làm việc
hay không

○ Kiểm tra các triệu chứng của công nhân (sốt, các triệu chứng hô hấp, v.v.) hàng ngày
bằng nhiệt kế không tiếp xúc hoặc máy ảnh chụp nhiệt (ít nhất 1 lần một ngày)
○ Thông báo khử trùng máy móc / thiết bị, kho lạnh / đông lạnh, v.v. tại nơi làm việc ít
nhất 2 lần một ngày
○ Duy trì khoảng cách hơn 2m (ít nhất 1m) giữa các công nhân, hoặc điều chỉnh vị trí
và hướng của bàn làm việc nhưng trong trường hợp không thể tránh khỏi, kiểm tra
xem nhân viên có đeo khẩu trang và đảm bảo đủ thông gió không
○ Đảm bảo thời gian nghỉ ngơi và khuyến cáo không sử dụng phòng nghỉ với nhiều
người
○ Phân chia và điều hành thời gian ăn trưa và giải lao giữa các nhân viên đan xen với
nhau
- Tách thành hai hoặc nhiều nhóm trong giờ ăn (tốt nhất nên chia đều số người trong
mỗi nhóm)
- Hướng dẫn tuân thủ số lượng người giới hạn ở biện pháp hạn chế họp mặt cá nhân
theo từng giai đoạn COVID và giữ khoảng cách khi sử dụng nhà hàng bên ngoài.
○ Tạo ra một bầu không khí trong đó có thể sử dụng tự do các chế độ làm việc linh hoạt
và các ngày nghỉ phép.
○ Giảm bớt các chuyến công tác trong và ngoài nước nhiều nhất có thể.
○ Đối với hội thảo, giáo dục, đào tạo, v.v., hãy sử dụng trực tuyến hoặc video, nhưng
trong trường hợp tiến hành bằng hình thức trực tiếp, hãy đo nhiệt độ cơ thể, đeo khẩu
trang và chuẩn bị sẵn vật dụng khử trùng
○ Thông gió văn phòng, xưởng và không gian hoạt động đa chức năng ít nhất 3 lần một
ngày
○ Duy trì khoảng cách hơn 2m (ít nhất 1m) giữa các công nhân bằng cách sử dụng
không gian trống hoặc điều chỉnh vị trí và hướng của màn hình và bàn làm việc.
○ Không dẫn dắt hành vi bắn nước bọt tung tóe (trò chuyện ồn ào, hát hò, hô khẩu hiệu,

v.v.)
* Truyền đạt chỉ thị công việc và hạng mục thông báo bằng cách sử dụng thời gian
nghỉ, v.v. hạn chế nói chuyện trong khi làm việc
○ Biểu thị trực quan (nhãn dán, sơn, v.v.) để giữ khoảng cách 2m trong khu vực hút
thuốc
○ Hướng dẫn đeo khẩu trang và không nói chuyện trong không gian kín như xe buýt
đưa đón và thang máy.
○ Trong các không gian chung như phòng thay đồ, phòng tắm, phòng nghỉ, v.v., quản
lý số lượng người thích hợp* để giữ khoảng cách với những người khác và thông
gió thường xuyên bằng các thiết bị thông gió thích hợp (ít nhất 2 giờ một lần) và
khử trùng kỹ lưỡng (ít nhất 1 lần một ngày) các bề mặt thường xuyên chạm vào (lối
vào và lối ra).
* Ví dụ: Khi bố trí tủ vật dụng cá nhân (tủ khóa) trong phòng thay đồ, hãy đặt chúng
cách xa nhau
○ Lắp đặt màn chắn trong suốt giữa các ghế trong nhà ăn hoặc nếu có thể hãy sắp xếp
ngồi thành hàng hoặc ngồi ngoằn ngoèo.
- Thông báo hướng dẫn đeo khẩu trang ngay sau khi ăn xong, hạn chế nói chuyện trong
trạng thái tháo khẩu trang khi nhận thức ăn và trong khi ăn.
- Để sẵn nước rửa tay tại cửa ra vào và trên bàn (nếu cần, chuẩn bị thêm găng tay vệ
sinh)
○ Đặt sẵn hoặc cung cấp các vật dụng làm sạch và khử trùng cá nhân
○ Hướng dẫn đặt sẵn, cung cấp hoặc hỗ trợ mua khẩu trang và các vật dụng vệ sinh phù
hợp với điều kiện công ty và giữ vệ sinh, khử trùng các thiết bị văn phòng và đồ
dùng văn phòng.
* Xem xét môi trường làm việc của nhà máy gia công thịt phải thay khẩu trang thường
xuyên do ẩm ướt hoặc nhiễm bẩn
○ Đào tạo hoặc dán thông báo các biện pháp quản lý vệ sinh như rửa tay, sử dụng chất

khử trùng tay, qui định ho, v.v.
○ Khi sử dụng xe dùng chung của công ty, hãy đặt sẵn nước rửa tay bên trong xe và
tuân thủ các quy tắc vệ sinh cá nhân như người đi xe phải đeo khẩu trang trên xe và
thường xuyên khử trùng bên trong xe
- Hướng dẫn hạn chế nói chuyện, gọi điện thoại, ăn thức ăn trong xe và quản lý số
lượng người đi xe để không vượt quá số lượng quy định chở của xe.
* Thường xuyên mở cửa sổ để thông gió khi điều khiển xe
○ Chuẩn bị phòng họp đơn giản để tiếp người ngoài phù hợp với tình hình công ty.
○ Tránh tụ tập nhỏ, hoạt động câu lạc bộ và tiệc tối, về nhà sớm sau giờ làm việc.

※ Nhà vệ sinh công cộng, phương tiện xe dùng chung, nhà ăn và ký túc xá tại nơi
làm việc phải được làm chuẩn theo hướng dẫn của loại hình liên quan (nhà vệ
sinh công cộng, phương tiện giao thông công cộng, nhà ăn của công ty, ký túc
xá, v.v.) trong “Hướng dẫn chi tiết về giãn cách xã hội trong cuộc sống hàng
ngày” được phân phối bởi Trụ sở Đối sách Thảm họa và An toàn Trung ương.

