Kiểm tra tình hình thực hiện các biện pháp cơ bản nhằm
phòng tránh sự lây lan của virus Corona chủng mới tại
nơi làm việc !
Xác nhận có
thực hiện☑

5 điểm cần triển khai

□

Đang đẩy mạnh thực hiện làm việc từ xa và làm việc luân phiên

□

Thiết lập các quy tắc riêng dành cho những người có thể trạng không tốt
có thể nghỉ ngơi mà không lo ngại gì và tạo ra môi truờng để có thể
thực thi các quy tác này.

□

Thực hiện nghiêm túc việc đảm bảo giữ khoảng cách giữa các nhân viên,
thông khí định kì, sử dụng vách ngăn cách, đeo khẩu trang và tránh
tiếp xúc gần

□

Tại những nơi thuờng có sự thay đổi địa điểm như phòng thay đồ, nơi
nghỉ giải lao hay những nơi có rủi ro lây nhiễm cao như phòng ăn, cần
thực hiện kêu gọi và có biện pháp đối với với “5 bối cảnh có rủi ro lây
nhiễm cao”

□

Thực hiện các biện pháp cơ bản để phòng tránh lây nhiễm như rửa tay,
khử trùng tay, lịch sự khi ho và khử trùng những nơi có đã có sự tiếp
xúc của nhiều người

① Trong truờng hợp tất cả điều mục trên chưa đựơc ☑
・ Sau khi tham khảo tài liệu “Các ví dụ thực tế về phòng tránh
lây nhiễm tại nơi làm việc” được đăng trong tờ rơi “Cùng kiểm
tra 5 điểm cần triển khai để thực hiện phòng tránh lây nhiễm tại
nơi làm việc”, xin hãy xem xét và thực thi tại nơi làm việc.

② Trong truờng hợp tất cả các điều mục đã đựơc ☑
・ Sử dụng “Danh sách kiểm tra các biện pháp nhằm ngăn chặn
sự lây lan của các ca nhiễm virus Corona chủng mới tại nơi làm
việc” đã đựơc đăng tải trên trang web của Bộ Y Tế, Lao động và
Xã hội, tiếp tục xem xét các biện pháp phù hợp với tình hình thực
tế tại nơi làm việc đối với chủ doanh nghiệp và người lao động.
Bộ Y tế, lao động và xã hội・Cục Lao động ở các tỉnh・Văn phòng giám sát tiêu
chuẩn lao động
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