
BẢO VỆ NHÂN VIÊN 
TRONG THỜI GIAN BÙNG PHÁT DỊCH COVID-19 TẠI NƠI LÀM VIỆC 
Khi có đợt bùng phát COVID-19 được xác nhận xảy ra tại nơi làm việc, chủ thuê mướn lao động (chủ doanh nghiệp) của quý 
vị phải thực hiện những biện pháp giữ an toàn cho nhân viên bao gồm những sự bảo vệ sau: 

Chương trình Phòng ngừa 
Chủ doanh nghiệp phải có một chương trình phòng ngừa COVID-19 bằng văn bản để xác định, đánh giá và khắc phục các 
nguy cơ về COVID-19 tại nơi làm việc, và phải đào tạo cho nhân viên về chương trình phòng ngừa dịch bệnh này. Đây có 
thể là một chương trình độc lập hay là một phần của Chương trình Phòng ngừa Thương tật và Dịch bệnh của chủ doanh 
nghiệp. 

Bước vào nơi làm việc 
• Chủ doanh nghiệp không được cho phép nhân viên nhiễm COVID-19 bước vào nơi làm việc cho tới khi họ đáp ứng các 

yêu cầu để được trở lại làm việc1. 
• Người có tiếp xúc gần không có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời gian 3-5 ngày sau có phơi nhiễm tại chỗ làm không 

được bước vào nơi làm việc cho tới khi đáp ứng các yêu cầu để được trở lại làm việc1. 

Thông báo 

• Nếu biết có ít nhất 3 nhân viên bị nhiễm COVID-19 có mối liên hệ với nhau trong vòng 14 ngày, chủ lao động phải báo cáo 
việc này cho Sở Y tế Công cộng trong vòng 24 giờ. 
Chủ lao động phải đặt một bảng thông báo dễ thấy viết về nguy cơ bị phơi nhiễm tại nơi làm, hoặc gửi thông báo dạng 
văn bản cho tất cả nhân viên và các công nhân khác đã ở trong cùng không gian làm việc với những ca bệnh trong thời 
gian họ có khả năng lây bệnh.  

Khẩu trang 

• Tất cả nhân viên bị phơi nhiễm phải đeo khẩu trang khi làm việc ở môi trường trong nhà, khi đi chung xe với người khác, và 
khi ở ngoài trời nếu không thể duy trì giãn cách 6 ft với những người khác.2 

• Những nhân viên trở lại làm việc sau khi nhiễm COVID-19 phải đeo khẩu trang khi ở xung quanh những người khác trong 
thời gian suốt 10 ngày. 

• Khi bắt buộc người lao động đeo khẩu trang tại nơi làm, chủ doanh nghiệp phải cung cấp khẩu trang miễn phí, đảm bảo 
khẩu trang được sử dụng và thay thế khẩu trang khi cần thiết.  

• Ngay cả khi không bắt buộc đeo khẩu trang, nếu quý vị làm việc ở không gian trong nhà hay đi trên xe với những người khác 
và muốn đeo khẩu trang phòng độc, chủ doanh nghiệp phải cung cấp khẩu trang phòng độc miễn phí cho quý vị khi được 
yêu cầu. Chủ doanh nghiệp phải đảm bảo khẩu trang phòng độc đúng kích cỡ, đưa ra hướng dẫn sử dụng, kể cả cách kiểm 
tra độ kín.  

Xét nghiệm 
• Chủ doanh nghiệp phải cung cấp miễn phí xét nghiệm cho tất cả những nhân viên có khả năng đã bị phơi nhiễm ít nhất một 

lần mỗi tuần. Điều này không áp dụng đối với nhân viên không có các triệu chứng và mới có xét nghiệm dương tính với 
COVID-19 trong vòng 30 ngày qua. 

• Chủ doanh nghiệp cũng phải cung cấp xét nghiệm miễn phí, được thực hiện trong thời gian được trả lương nếu xét nghiệm 
được tiến hành theo Hướng dẫn3 Cách ly và Kiểm dịch của CDPH để giữ người lao động tiếp tục làm việc, hay cho phép họ 
trở lại nơi làm việc sớm hơn. 

• Chủ doanh nghiệp phải trả lương cho nhân viên trong thời gian họ làm xét nghiệm, kể cả khi xét nghiệm được thực hiện 
bên ngoài nơi làm việc và ngoài giờ làm việc thông thường của nhân viên. 

Nghỉ bệnh  

• Chủ doanh nghiệp phải cung cấp cho nhân viên thông tin về những tuỳ chọn liên quan đến nghỉ bệnh mà họ có thể được 
hưởng theo luật liên bang, tiểu bang hay địa phương, chính sách nghỉ phép của doanh nghiệp hoặc bất kỳ điều khoản nào 
đảm bảo về nghỉ phép theo hợp đồng. Đa số người lao động tại California có ít nhất 3 ngày nghỉ bệnh mỗi năm.   

Thông gió 
Chủ doanh nghiệp phải xem xét hướng dẫn4 của Cal/OSHA về thông gió và phải phát triển, áp dụng và duy trì một cách 
hiệu quả các phương pháp ngăn ngừa lây lan COVID-19 bằng cách cải thiện hệ thống thông gió. 



 

 
1. Xem nội dung về trở lại làm việc của Y tế Công cộng tại các bảng sau ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/returntoworktables.pdf 
2. Những người không thể đeo khẩu trang vì bệnh lý thể chất hay tinh thần, hay do khuyết tật, những người có suy giảm thính giác hay đang giao tiếp với người bị suy giảm thính giác, hoặc đang làm một 

công việc đặc thù mà không thể thực hiện được nếu không tháo khẩu trang, phải được áp dụng sự thay đổi điều tiết cho phù hợp.  
3. Xem Hướng dẫn Cách ly và Kiểm dịch của CDPH dir.ca.gov/DOSH/Coronavirus/Covid-19-NE-Reg-FAQs.html#iso 
4. Xem Hướng dẫn Tạm thời về  Thông gió, Lọc và Chất lượng Không khí tại Môi trường Trong nhà cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-

Filtration- and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx 

Worker Protections During COVID-19 Outbreaks (Vietnamese) | 4/6/2023 

Nếu quý vị lo ngại về việc bùng phát dịch tại nơi làm việc 
Hãy nói chuyện với người giám sát hay người đại diện về an toàn. 
Hãy phản ánh với đại diện công đoàn của quý vị. 
Lập đơn khiếu nại với Cal/OSHA qua số điện thoại 833-579-0927 hoặc (213) 576-7451. 
Lập khiếu nại ẩn danh với Sở Y tế Công cộng Quận LA qua số điện thoại 888-700-9995. 
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