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Kế hoạch COVIDSafe của quý vị

1. Nơi làm việc của quý vị có Kế hoạch COVIDSafe không?
Kế hoạch COVIDSafe là một danh sách các hành động về sức khỏe và an toàn. Đây là một phần quan trọng 
trong các nghĩa vụ về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của quý vị và được yêu cầu theo Lệnh Đại dịch của 
Chính phủ Victoria.
Mỗi nơi làm việc * có các hoạt động tại chỗ ở Victoria phải có Kế hoạch COVIDSafe cho từng địa điểm làm 
việc và cung cấp Kế hoạch đó cho Chuyên viên có Thẩm quyền (AO) theo yêu cầu. Một bản kế hoạch phải 
được lưu giữ tại mỗi nơi làm việc.
Kế hoạch của quý vị mô tả cách quý vị sẽ giữ an toàn cho các nhân viên, thành viên, khách hàng và cộng 
đồng của mình. Kế hoạch cũng giúp quý vị chuẩn bị khi có một ca nhiễm COVID‑19 tại nơi làm việc.
*  Nơi làm việc ghi trong tài liệu này đề cập đến tất cả các doanh nghiệp (chẳng hạn như cửa hàng bán lẻ, 

nhà hàng và văn phòng) và các tổ chức khác (chẳng hạn như nhóm hướng đạo sinh, nhóm thể thao và 
nhóm cộng đồng).

2. Nơi làm việc của quý vị có kế hoạch COVIDSafe không?
Nơi làm việc của quý vị phải:

 – ghi rõ trong Kế hoạch COVIDSafe của quý vị về cách các vấn đề sức khỏe và an toàn phát sinh từ 
COVID‑19 sẽ được quản lý tại nơi làm việc của quý vị, bao gồm:
• những yêu cầu về khẩu trang hoặc PPE nào áp dụng cho nơi làm việc của quý vị;
• các hành động quý vị sẽ thực hiện để giảm thiểu nguy cơ đưa COVID‑19 vào nơi làm việc, có thể bao 

gồm các khuyến nghị không bắt buộc về COVIDSafe như thông gió, chích ngừa, giãn cách xã hội, 
hoặc các yêu cầu về bong bóng lực lượng lao động;

• các quy trình của quý vị để quản lý khi nhân viên có các triệu chứng COVID‑19 hoặc xét nghiệm 
dương tính với COVID‑19;

 – ghi vào hồ sơ tình trạng chích ngừa của nhân viên, nếu cần thiết phải làm; và

 – tuân theo bất kỳ yêu cầu nào khác áp dụng cho nơi làm việc của quý vị.

Tìm hiểu những yêu cầu của COVIDSafe áp dụng cho nơi làm việc của quý vị theo Lệnh Đại dịch của Chính 
phủ Victoria tại coronavirus.vic.gov.au/how‑we‑work‑current‑restrictions.

3. Quý vị có thể làm gì khác để giảm nguy cơ mắc COVID‑19 tại nơi làm 
việc của mình?
Giảm nguy cơ lây truyền COVID‑19 tại nơi làm việc của quý vị bằng cách:

 – khuyến khích nhân viên đeo khẩu trang che mũi và miệng, phủ dưới cằm và tì vào hai bên mặt, khi cần 
thiết và khi họ không thể duy trì được khoảng cách vật lý

 – có các quy trình vệ sinh môi trường như làm sạch/khử trùng và chuẩn bị sẵn dung dịch rửa tay
 – tăng lưu lượng gió và giảm sự quanh quẩn của không khí.

4. Nhân viên của quý vị có biết Kế hoạch COVIDSafe của quý vị không?
Nhân viên của quý vị phải tuân thủ Kế hoạch COVIDSafe, vì vậy, điều quan trọng là họ phải hiểu biết nó. 
Yêu cầu sự hỗ trợ của họ, bao gồm các đại diện Sức khỏe và An toàn của quý vị, và tổ chức huấn luyện. 
Đảm bảo họ có thể truy cập dễ dàng bản sao kế hoạch của quý vị. Điều này sẽ đảm bảo kế hoạch của quý 
vị được thực hiện và cập nhật khi hoàn cảnh thay đổi.
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5. Chuyên viên có Thẩm quyền có thể yêu cầu Chương trình COVIDSafe 
của quý vị không?
Các Chuyên viên có Thẩm quyền (AO) từ khắp các cơ quan và ban ngành của Chính phủ Victoria, bao gồm 
Thanh tra WorkSafe được chỉ định làm chuyên viên có thẩm quyền có thể yêu cầu để xem quý vị có Kế 
hoạch COVIDSafe tại mỗi nơi làm việc và quý vị đã thực hiện tất cả các yêu cầu chưa. Quý vị phải thực hiện 
các thay đổi đối với Kế hoạch COVIDSafe của mình nếu AO đưa ra chỉ thị. Việc không tuân thủ có thể dẫn 
đến kiện tụng và hình phạt của tòa án.

6. Quý vị có thể giúp mọi người làm điều đúng đắn như thế nào?
Bảng hiệu, áp phích và bản mẫu cho nơi làm việc của quý vị có sẵn tại 
coronavirus.vic.gov.au/signs‑posters‑and‑templates
Các bản mẫu Kế hoạch COVIDSafe đã dịch có sẵn tại 
coronavirus.vic.gov.au/covidsafe‑plan#covidsafe‑plan‑in‑languages‑other‑than‑english.
Thông tin đã dịch cũng có sẵn qua Đường dây nóng của Business Victoria 13 22 15.
Các trợ giúp và hỗ trợ có sẵn. Nếu quý vị lo lắng về bất kỳ phát hiện nào trong việc đánh giá của mình, 
chẳng hạn như các vấn đề không thể giải quyết hoặc các cải tiến không thể thực hiện, hãy liên hệ với đơn 
vị y tế công cộng địa phương (LPHU) của quý vị.
Quý vị cũng có thể liên hệ LPHU nếu cần trợ giúp về tình trạng lây nhiễm hoặc bùng phát:

 – Albury Wodonga – phu@awh.org.au
 – Grampians – phu@bhs.org.au
 – Barwon – phu@barwonhealth.org.au
 – Loddon Mallee – phu@bendigohealth.org.au
 – Goulbourn Valley – phu@gvhealth.org.au
 – Gippsland – phu@lrh.com.au
 – South East – SEPHU.TRACE@monashhealth.org
 – Western – wphu@wh.org.au
 – North Eastern – NEPHU@austin.org.au
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Đây là cách quý vị sẽ giữ an toàn cho người lao động và khách hàng của mình

Tên tổ chức ........................................................................................................................................................................

Tên Giao dịch ..................................................................... ABN/ACN ............................................................................

Người liên lạc ..................................................................... Số điện thoại liên lạc ........................................................

Địa chỉ .................................................................................................................................................................................

Ngày đã tái xét .................................................................. Ngày tái xét tiếp theo .......................................................

Công nhận của chủ lao động về trách nhiệm và nghĩa vụ theo Lệnh của Đại dịch:

Tên ...................................................................................... Ký tên ..................................................................................

Chức vụ .............................................................................. Ngày ...................................................................................
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Ghi hồ sơ cách quý vị sẽ quản lý một ca nhiễm COVID‑19 tại nơi làm việc của mình
Yêu cầu Hành động (thêm câu trả lời của quý vị)

Khi có dấu hiệu đầu tiên của các triệu 
chứng COVID‑19, nhân viên được yêu cầu đi 
xét nghiệm và không được đi làm.
Một nhân viên đã có kết quả xét nghiệm 
dương tính với COVID‑19 và đã ở nơi làm 
việc trong thời gian lây nhiễm của họ 
phải làm theo lời khuyên như đã lưu ý tại 
coronavirus.vic.gov.au/checklist‑cases
Khi biết có một ca nhiễm COVID‑19 tại nơi 
làm việc của mình, quý vị phải làm theo 
lời khuyên của chính phủ như đã nêu tại 
coronavirus.vic.gov.au/case‑workplace
Nếu quý vị cần trợ giúp với bất kỳ bước nào 
trong số các bước, hãy gọi cho Bộ Y tế theo 
số 1300 651 160.

Nhân viên của quý vị có biết để 
đi xét nghiệm và cách ly khi có 
dấu hiệu đầu tiên của các triệu 
chứng COVID‑19 không?

Nhân viên của quý vị có biết 
họ phải xác định các giao 
tiếp xã hội của họ tại nơi làm 
việc không?

Ai sẽ thông báo cho nhân 
viên nếu có một nhân viên có 
triệu chứng hoặc ca nhiễm 
bệnh được xác nhận tại cơ sở 
làm việc?

Ai sẽ thông báo cho đại diện sức 
khỏe và an toàn của quý vị?

Ai sẽ ghi lại hồ sơ các hành 
động được thực hiện?

Quý vị có biết khi nào cần 
thông báo cho Bộ Y tế những 
ca nhiễm bệnh tại nơi làm việc 
của mình không? Ai sẽ thông 
báo cho Bộ y tế?

Nơi làm việc của quý vị sẽ làm 
gì nếu quý vị hoặc nhân viên 
của quý vị cần phải cách ly?

Khuyến nghị Hành động (thêm câu trả lời của quý vị)

Khi khả thi, hãy xem xét việc bố trí người 
lao động theo các nhóm (bong bóng tại nơi 
làm việc).
Tránh tình trạng chồng chéo nhân viên khi 
thay ca.

Quý vị đã lập danh sách 
nhân viên của mình theo 
các nhóm chưa?

Có sự chồng chéo của nhân 
viên trong quá trình thay đổi 
ca làm việc không?
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Xem xét việc chích ngừa có thể làm cho nơi làm việc của quý vị an toàn như thế nào
Yêu cầu

Ở một số nơi làm việc, người lao động phải được chích ngừa khi làm việc bên ngoài nhà của họ hoặc tại một số cơ sở 
nhất định (ví dụ: cơ sở chăm sóc sức khỏe), trừ khi áp dụng một ngoại lệ. Khi các yêu cầu về chích ngừa áp dụng cho 
nhân viên hoặc nơi làm việc của quý vị, hãy xem và ghi lại giấy chứng nhận chích ngừa hoặc giấy miễn trừ y tế hợp lệ.
Truy cập coronavirus.vic.gov.au/worker‑vaccination‑requirements để biết thông tin và lời khuyên mới nhất.

Khuyến nghị Hành động (thêm câu trả lời của quý vị)

Xem xét liệu việc áp dụng chính sách chích 
ngừa có thể tiếp tục giữ cho nhân viên của 
quý vị an toàn khỏi bệnh nghiêm trọng 
hay không.

Có yêu cầu hoặc chính sách nào để theo dõi và ghi lại tình trạng chích 
ngừa của các nhân viên không? Nếu vậy:

Ai sẽ kiểm tra tình trạng chích 
ngừa cho nhân viên của quý vị?

Quý vị sẽ quản lý hồ sơ về tình 
trạng chích ngừa như thế nào?

Nếu nơi làm việc của quý vị 
hoạt động trên nhiều địa điểm, 
hồ sơ sẽ được quản lý như 
thế nào ‑ tập trung hay theo 
địa điểm?

Đeo khẩu trang hoặc PPE khi cần thiết, để giảm nguy cơ lây truyền COVID‑19
Yêu cầu Hành động (thêm câu trả lời của quý vị)

Đảm bảo tất cả người làm việc tuân theo 
các yêu cầu về khẩu trang hiện hành.
Truy cập coronavirus.vic.gov.au/
face‑masks‑when‑wear‑face‑mask 
 để biết thông tin và lời khuyên mới nhất.
Thiết bị Bảo vệ Cá nhân (PPE) được khuyến 
nghị sử dụng trong các môi trường nhạy 
cảm hoặc rủi ro cao.

Nhân viên làm việc có biết 
các yêu cầu về khẩu trang 
đối với nơi làm việc của quý 
vị không?

Ai sẽ đảm bảo nhân viên 
làm việc hiểu cách đeo khẩu 
trang đúng cách và khi nào họ 
cần đeo?

Nếu được yêu cầu, ai sẽ cung 
cấp khẩu trang cho người 
làm việc?

Khuyến nghị

Nếu bắt buộc phải đeo khẩu trang, chúng nên được đeo trong tối đa bốn giờ và được thay thế sau thời gian này.
Đối với những nhân viên làm việc cần sử dụng khẩu trang N95/P2, họ nên được thử độ vừa vặn khẩu trang khi khả thi 
cho việc sử dụng khẩu trang phòng độc đúng kích cỡ. Nhân viên làm việc cũng nên biết cách kiểm tra độ vừa vặn với 
mỗi lần đeo.
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Cải thiện chất lượng không khí trong nhà
Khuyến nghị Hành động (thêm câu trả lời của quý vị)

Cải thiện chất lượng không khí trong nhà có 
thể làm giảm nguy cơ lây truyền COVID‑19 
tại nơi làm việc.
Điều này có thể được cải thiện bằng cách:

 – mở cửa sổ
 – để cửa mở ở các lối đi trong nhà và 

hành lang
 – điều chỉnh cài đặt trên hệ thống sưởi, 

thông gió và điều hòa không khí (HVAC) 
hoặc các máy điều hòa không khí để 
tăng tỷ lệ không khí ngoài trời.

Truy cập coronavirus.vic.gov.au/
ventilation để biết thông tin về cách cải 
thiện hệ thống thông gió tại nơi làm việc.

Cửa ra vào và/hoặc cửa sổ có 
thể mở được không?

Quý vị có thể bật quạt trần 
hoặc máy điều hòa không khí 
treo tường để tăng lưu lượng 
gió không?

Quý vị có thường xuyên bảo 
dưỡng hệ thống HVAC của 
mình bao gồm nâng cấp bộ 
lọc không?

Quý vị có thể sử dụng các 
thiết bị lọc di động để tăng 
không khí sạch và giảm nồng 
độ các phân tử vi rút không?

Nếu máy làm sạch không khí 
đang được sử dụng, chúng 
có được bảo trì thường xuyên 
không và có chính sách hướng 
dẫn sử dụng chúng không?

Hãy đảm bảo quý vị kiểm tra hướng dẫn mới nhất tại CORONAVIRUS.vic.gov.au

Theo chính sách bảo mật của chúng tôi, bất kỳ thông tin nào do quý vị cung cấp sẽ được bảo mật và chỉ dành cho 
các mục đích được chỉ định. Để biết thêm thông tin về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng gửi email tới 
info@business.vic.gov.au hoặc gọi cho Đường dây nóng của Business Victoria theo số 13 22 15.

Để được trợ giúp với Kế hoạch COVIDSafe của quý vị:

Truy cập CORONAVIRUS.vic.gov.au/covidsafe‑plan

Gọi Business Victoria Hotline on 13 22 15. Có sẵn thông dịch viên.
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