Mười bước hành động tất cả nơi làm việc
có thể thực hiện để giảm nguy cơ phơi
nhiễm Coronavirus
Tất cả nơi làm việc có thể thực hiện các biện pháp phòng tránh lây
nhiễm sau đây để bảo vệ người lao động:
1. Khuyến khích người lao động
7. Thường xuyên làm vệ sinh và
➐
➊
ở nhà nếu bị bệnh.
khử trùng các bề mặt, trang
Khuyến khích thực hiện thói
quen tốt cho hô hấp, bao
gồm che chắn mũi và miệng
khi ho và hắt hơi.
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3. Bố trí một nơi để rửa tay
➌
hoặc dùng các dung dịch

sát khuẩn tay có cồn chứa ít
nhất là 60% cồn.
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Chỉ cho phép người lao động
có phận sự thiết yếu ra vào
địa điểm làm việc, nếu có thể.
Thiết lập những địa điểm làm
việc linh hoạt (ví dụ: làm việc
từ xa) và giờ làm việc linh
hoạt (ví dụ: ca làm việc lệch
nhau), nếu khả thi.

9. Làm theo các hướng dẫn sử
➒
dụng của nhà sản xuất cho
tất cả các sản phẩm vệ sinh
và khử trùng.

10. Khuyến khích người lao động
báo cáo về bất cứ lo ngại
nào về an toàn và sức khỏe.
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6. Không khuyến khích người
➏
lao động sử dụng điện thoại,
bàn làm việc hoặc dụng cụ
làm việc và trang thiết bị của
người lao động khác.

www.osha.gov

Sử dụng các hóa chất vệ
sinh được Cơ quan Bảo vệ
Môi trường (EPA) phê chuẩn
có nhãn tuyên bố chống
Coronavirus.

Cơ quan Quản lý
Sức khỏe và An toàn
Lao động

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập
www.osha.gov/coronavirus hoặc
gọi đến 1-800-321-OSHA (6742).

1-800-321-OSHA (6742)
TTY 1-877-889-5627
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thiết bị, và những thành phần
khác của môi trường làm việc.

