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Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi 
rút Corona (COVID-19) trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, đã 
được Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo ở mức “Rất cao” trên toàn cầu 
đối với sức khỏe cộng đồng, bao gồm nguy cơ đối với an toàn và 
sức khỏe của người lao động trong các doanh nghiệp. Dựa trên các 
hướng dẫn, khuyến cáo của Bộ Y tế và kinh nghiệm trong lĩnh vực 
chuyên môn của mình, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường 
xây dựng tài liệu “Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh viêm đường hô 
hấp cấp COVID-19 tại doanh nghiệp” nhằm tập hợp và cung cấp 
những hướng dẫn cần thiết giúp các nhà quản lý doanh nghiệp và 
người lao động nâng cao nhận thức, kiến thức, tăng cường các hoạt 
động đảm bảo an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc, ứng phó hiệu 
quả với dịch COVID-19.

Hướng dẫn được biên soạn dựa trên các khuyến cáo, kế hoạch hành 
động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 
Tài liệu gồm 4 phần và các văn bản liên quan:
- Thông tin chung về dịch COVID-19;
- Hướng dẫn tổ chức phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại doanh 
nghiệp;
- Một số thông tin và hướng dẫn cho người nước ngoài đén ông tác, 
làm việc tại doanh nghiệp
- Thông tin tham khảo – Liên hệ khẩn cấp.
Hy vọng hướng dẫn hành động này sẽ giúp người lao động và các 
doanh nghiệp, đặc biệt là cơ sở lao động vừa và nhỏ triển khai kế 
hoạch chuẩn bị để ứng phó với dịch COVID-19 một cách hiệu quả 
nhất là vì sự an toàn và sức khỏe của người lao động tại nơi làm việc 
và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp./.

LỜI NÓI ĐẦU

VIỆN TRƯỞNG VIỆN SỨC KHOẺ NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
PGS.TS. DOÃN NGỌC HẢI

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 VIỆN SKNN&MT 
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PHẦN I 

1. Bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA BỆNH 
VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19
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- Bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 là bệnh truyền nhiễm 
cấp tính thuộc nhóm A. 
- Bệnh xuất hiện ở Vũ Hán - Trung Quốc từ 16/12/2019 sau đó 
lan tràn khắp 31 tỉnh của Trung Quốc và 64 quốc gia và vùng 
lãnh thổ (tính đến ngày 01/3/2020). Tổ chức Y tế Thế giới 
công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu của bệnh dịch này vào 
ngày 31/1/2020 và tăng mức cảnh báo về nguy cơ lây lan và 
ảnh hưởng của dịch Covid-19 lên mức cao nhất ở cấp độ toàn 
cầu ngày 29/2/2020. Tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã 
công bố dịch từ 1/2/2020, ghi nhận có 16 ca bệnh trong đó 13 
trường hợp người Việt Nam và 3 ca người nước ngoài đã được 
điều trị khỏi. Kể từ ngày 12/2/2020 tới thời điểm hiện tại, Việt 
Nam không ghi nhận trường hợp nào mắc mới. Tuy nhiên, 
tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến rất 
phức tạp.
- Những người tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 như 
người chăm sóc bệnh nhân cũng có thể bị phơi nhiễm vi rút.
- Bệnh lây truyền từ người sang người theo đường hô hấp, qua 
các giọt nước bọt hay dịch tiết mũi họng khi người bệnh ho, 
hắt hơi, hoặc lây qua tiếp xúc với một số đồ vật có chứa vi rút 
rồi qua bàn tay đưa lên mắt, mũi, miệng.
- Người mang SARS-CoV-2 có khả năng truyền vi rút cho những 
người xung quanh trong thời gian 2 ngày trước tới 14 ngày sau, 
kể từ khi có triệu chứng của bệnh. 
- Đến nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin phòng 
bệnh. Các biện pháp phòng bệnh hiện nay chủ yếu dựa vào vệ 
sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, ngăn ngừa xâm nhập trường 
hợp bệnh, phòng chống lây truyền tại cộng đồng. 
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- COVID-19 có triệu chứng giống với cúm thông thường, chỉ có thể 
chẩn đoán xác định bằng lấy dịch mũi họng để xét nghiệm. 

Bao gồm các trường hợp sau:
1.1. Sốt và viêm phổi, hoặc viêm 
phổi kẽ, hoặc hội chứng suy 
hô hấp cấp tiến triển (ARDS) 
dựa trên lâm sàng hoặc hình 
ảnh X-quang tổn thương các 
mức độ khác nhau mà không 
lý giải được bằng các nhiễm 
trùng hoặc căn nguyên khác, 
bao gồm tất cả các trường hợp 
có chỉ định lâm sàng xét ng-
hiệm viêm phổi cộng đồng
Và: Sống hoặc đi du lịch 
tới vùng dịch tễ có bệnh 
COVID-19 mới trong vòng 14 
ngày trước khi bắt đầu có triệu 
chứng
- Tiếp xúc (trong thời gian ủ 
bệnh 14 ngày) với trường hợp 
sốt và nhiễm trùng đường hô 
hấp cấp tính chưa rõ nguyên 

nhân xuất hiện trong vòng 14 
ngày sau khi du lịch tới vùng 
dịch tễ có bệnh COVID-19 
mới.
1.2. Sốt và có các triệu chứng 
bệnh lý hô hấp (ho, khó thở..)
Và:
Có mặt tại các cơ sở y tế ở các 
vùng dịch tễ đã xác định có các 
ca mắc bệnh COVID-19  liên 
quan tới chăm sóc y tế.
Hoặc
- Tiếp xúc trực tiếp với vật nuôi 
bị bệnh, động vật hoang dã ở 
các vùng dịch tễ trong vòng 14 
ngày.
1.3. Sốt hoặc có các triệu chứng 
hô hấp và khởi phát trong vòng 
14 ngày sau khi tiếp xúc với 
trường hợp có thể hoặc khẳng 
định mắc bệnh COVID-19.

1. Ca bệnh nghi ngờ 

- COVID-19 thường diễn biến cấp tính và có một số biểu hiện 
sau: Sốt trên 37,5 độ C, viêm đường hô hấp, đau họng, ho khan 
hoặc có đờm, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, nôn, tiêu chảy... Nhiều 
trường hợp có biểu hiện viêm phổi nặng, thậm chí có suy hô hấp 
và suy đa tạng.

2. Các dấu hiệu chính của bệnh viêm đường hô hấp cấp 
COVID-19
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2. Ca bệnh có thể 

3. Ca bệnh xác định 

Bằng chứng dịch tễ:
Người tiếp xúc trực tiếp với ca bệnh đã được chẩn đoán 
xác định bằng xét nghiệm, bao gồm những người chăm 
sóc bệnh nhân: nhân viên y tế hoặc các thành viên trong 
gia đình; những người sống chung với người bệnh hoặc 
đến thăm người bệnh trong thời gian có biểu hiện bệnh.

Là ca bệnh có biểu hiện lâm sàng như đã nêu trên và 
được khẳng định bằng xét nghiệm Real time RT - PCR 
dương tính với COVID-19 .

Bằng chứng lâm sàng:
Người bệnh có các dấu hiệu lâm sàng, X-quang hoặc 
xét nghiệm giải phẫu bệnh của bệnh lý nhu mô phổi 
(ví dụ như viêm phổi hoặc ARDS) phù hợp với định 
nghĩa về ca bệnh ở trên,
Và
- Không được khẳng định bằng xét nghiệm bởi vì 
không lấy được mẫu bệnh phẩm hoặc không làm được 
xét nghiệm để chẩn đoán căn nguyên nhiễm trùng hô 
hấp
- Không lý giải được bằng các nhiễm trùng hoặc căn 
nguyên khác.
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PHẦN II

I. Nhiệm vụ của người lao động

Tăng cường vệ sinh cá nhân, thường 
xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước 
sạch trong ít nhất 30 giây. Trong trường 
hợp không có xà phòng và nước sạch thì 
dùng các sản phẩm vệ sinh tay có chứa 
cồn (ít nhất 60% cồn) (tham khảo phụ lục 
3 - Hướng dẫn rửa tay đúng cách);

Thực hiện vệ sinh cá nhân, thường xuyên 
rửa tay bằng xà phòng:

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC PHÒNG CHỐNG BỆNH 
VIÊM PHỔI CẤP COVID-19 TẠI CƠ SỞ LAO 
ĐỘNG VÀ KHU KÝ TÚC XÁ CÔNG NHÂN

Súc miệng, họng bằng nước muối hoặc 
nước súc miệng thường xuyên.

Tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng;
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Khi ho hoặc hắt hơi che kín miệng bằng 
khuỷu tay áo, khăn vải hoặc khăn tay hoặc 
khăn giấy để làm giảm phát tán các dịch 
tiết đường hô hấp ra không khí. Giặt sạch 
khăn hoặc bỏ ngay khăn giấy vào thùng 
rác sau khi sử dụng và rửa sạch tay; 

Che kín miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi 

Giữ ấm cơ thể, tập thể dục, ăn chín, uống 
chín và đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ 
dinh dưỡng;

Hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh 
đường hô hấp cấp tính (sốt, ho, khó 
thở), trong trường hợp cần thiết phải 
đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ 
khoảng cách khi tiếp xúc. (tham khảo 
phụ lục 4 - Đeo khẩu trang đúng cách)

Tránh tiếp xúc người có biểu hiện cúm

Đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt, 
ho, khó thở
Nếu thấy bản thân hoặc người trong gia 
đình có các biểu hiện sốt, ho, khó thở,… 
thì cần thông báo cho người sử dụng lao 
động, người làm công tác y tế tại cơ sở lao 
động để được tư vấn, cách ly và điều trị 
kịp thời.
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Người lao động tự theo dõi nhiệt độ cơ 
thể, các dấu hiệu sức khỏe của bản thân. 
Nếu có sốt hoặc ho, khó thở thì nghỉ, theo 
dõi sức khỏe tại nhà và chủ động báo với 
phụ trách y tế Nhà máy, nếu cần thì đi đến 
cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. 
Người lao động không được đến nhà máy 
nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà 
theo yêu cầu của cơ quan y tế

Hạn chế tiếp xúc với các vật nuôi, động 
vật hoang dã.

Tự theo dõi nhiệt độ cơ thể, các dấu hiệu 
sức khỏe của bản thân
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II. Nhiệm vụ của các cơ sở sử dụng lao động
1. Công tác tổ chức phòng chống dịch viêm đường hô hấp
    cấp COVID-19

Chỉ đạo xây dựng phương án phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19 phù hợp theo 
tình hình tại đơn vị đảm bảo đáp ứng các 
tình huống có thể xẩy ra theo Quyết định 
156/QĐ -BYT ngày 20/1/2020.

Thành lập đường dây nóng và báo cáo 
tình hình dịch bệnh của đơn vị với cơ sở Y 
tế trên địa bàn hoặc Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật (CDC) các tỉnh 

Bố trí tăng cường nhân lực hỗ trợ y tế cho 
bộ phận y tế cơ quan khi có yêu cầu.

Thành lập Ban chỉ huy phòng, chống dịch 
bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 
của đơn vị bao gồm các lãnh đạo đơn vị, 
an toàn, công đoàn, nhân sự, y tế…
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Chỉ đạo tổ chức kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện các hướng dẫn trong đơn vị.

Bố trí và đảm bảo nơi rửa tay có xà phòng 
và nước sạch. Đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ.
Đảm bảo có đủ xà phòng, dung dịch khử 
khuẩn, các trang thiết bị phục vụ vệ sinh.

Chỉ đạo các bộ phận chuẩn bị bảo đảm đủ 
phương tiện, vật tư, hóa chất, kinh phí để 
phục vụ công tác phòng, chống dịch. 

Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và người 
lao động có một cốc nước dùng riêng, được 
vệ sinh sạch sẽ. 

2. Các nội dung triển khai:
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Tổ chức vệ sinh ngoại cảnh (phát quang 
bụi rậm, không để nước đọng, các dụng 
cụ chứa nước phải được đậy kín).

Tuyên truyền cho người lao động của đơn 
vị về các thông tin phòng, chống dịch, vệ 
sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong 
nhà máy, văn phòng (tuyên truyền công 
văn số 7517/BYT-ĐTr của Bộ Y tế đã ban 
hàng về quy trình rửa tay thường quy). 

Bố trí phòng riêng tại trạm y tế hoặc khu 
vực cổng ra vào để tạm thời cách ly, sàng 
lọc và theo dõi những trường hợp người 
lao động có biểu hiện sốt, ho

Tăng cường thông khí tại nhà xưởng, khu 
văn phòng bằng cách mở cửa ra vào và 
cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa.
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3. Khuyến cáo phòng dịch trong thời gian làm việc:

Cơ sở sử dụng lao động thông báo cho 
người lao động, cán bộ công nhân viên 
không cần bắt buộc đeo khẩu trang khi ở 
làm việc trong nhà máy.
Cơ sở sử dụng lao động sẽ cung cấp hoặc 
khuyến cáo đeo khẩu trang khi cần thiết.

Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất 
bằng khăn vải hoặc khăn tay, hoặc ống tay áo 
để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp. 
Vứt bỏ khăn giấy che mũi, miệng vào thùng 
rác và rửa sạch tay. Bỏ rác đúng nơi quy định.
Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để tránh 
lây nhiễm bệnh.

Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như 
cốc, chai nước, khăn tay, gối, chăn…

Nghiêm cấm người lao động khạc nhổ bừa bãi.

3.3. Cơ sở sử dụng lao động quy định, hướng 
dẫn người lao động thực hiện các nội dung sau: 
Rửa tay với nước sạch và xà phòng theo quy 
trình rửa tay của Bộ Y tế tại các thời điểm: 
Trước khi vào sản xuất, trước và sau khi ăn, 
sau mỗi giờ ra chơi và nghỉ giữa giờ, sau khi đi 
vệ sinh, khi thấy tay bẩn.

3.1. Không tổ chức các hoạt động tập thể, 
tập trung đông người, tham quan thực tế, 
dã ngoại…. 

3.2. 

14 Phòng chống COVID-19 tại doanh nghiệp  

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường
Hotline: 088 681 57 57  (nhánh số 6) 

Bộ Y tế
Hotline: 1900.3228 - 1900.9095 



3.4. Hàng ngày, trước khi vào làm việc bố 
trí cán bộ y tế tại cổng ra vào hỏi người lao 
động có cảm thấy sốt hay có ho, khó thở, 
mệt mỏi không. Nếu có thể, triển khai đo 
thân nhiệt tại khu vực vào cơ sở sử dụng 
lao động. Đưa người lao động bị sốt đến 
phòng cách ly tạm thời hoặc phòng y tế 
để kiểm tra, theo dõi và không bố trí vào 
làm việc. 
- Tiến hành khử khuẩn toàn thân trước khi 
vào ca làm việc (nếu có thể và trong giai 
đoạn công bố dịch của tỉnh).

3.5. Trong thời làm việc, khi phát hiện có 
người lao động có biểu hiện sốt, ho, khó 
thở thì phải đưa đến phòng y tế ngay để 
kiểm tra, theo dõi, cách ly và thông báo 
ngay cho cơ sở y tế gần nhất theo quy định 
của Sở Y tế, cơ quan quản lý và gia đình. 
Nhân viên y tế tại cơ sở sử dụng lao động 
có trách nhiệm cung cấp khẩu trang và 
hướng dẫn đeo đúng cách cho người lao 
động nêu trên và các lao động tiếp xúc gần 
(Tham khảo Hướng dẫn cách ly tại Phụ 
lục..).

3.6. Phối hợp với cơ sở y tế trên địa bàn bố 
trí các ly hoặc hướng dẫn cách ly tại nhà 
đối với những công nhân đến từ hoặc đi 
quan vùng dịch hoặc tếp xúc gần với người 
được xác định nhiễm COVID - 19
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3.7. Đối với các bếp ăn, nhà ăn tập thể
- Bố trí nơi rửa tay với xà phòng tại khu 
vực nhà ăn và yêu cầu người lao động rửa 
tay trước khi ăn, không nói chuyện, trao 
đổi trong khi ăn nếu không cần thiết;
- Đảm bảo yêu cầu về an toàn vệ sinh thực 
phẩm, cung cấp khẩu phần bữa ăn đủ 
chất, cân đối và bổ sung các thực phẩm 
tăng cường vitamin C;
- Đảm bảo nhà bếp, nhà ăn thông thoáng, 
bố trí giờ ăn hợp lý, khử khuẩn thường 
xuyên trước và sau bữa ăn.

Dán thông báo tuyên truyền, hướng dẫn 
người người lao động ở trong KTX đeo 
khẩu trang, rửa tay đúng cách với xà 
phòng, nước sạch hoặc dung dịch rửa tay 
có chứa cồn (tối thiểu 60% nồng độ cồn) 
tại các điểm trong nhà KTX như sảnh lễ 
tân hoặc thang máy. 

Hạn chế tổ chức các cuộc họp, hội nghị, 
tránh tập trung đông người tham gia trừ 
trường hợp thực sự cần thiết và để phục 
vụ phòng, chống dịch.

4. Khuyến cáo với khu ký túc xá (KTX) công nhân.
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Kiểm tra thân nhiệt người lao động sống 
ở KTX khi ra/vào

Khuyến cáo người lao động trong các khu 
nhà trong KTX có ý thức đeo khẩu trang, 
hạn chế nói chuyện, ho, khạc nhổ trong 
thang máy, thường xuyên sử dụng nước 
rửa tay kháng khuẩn và sử dụng các biện 
pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của Bộ 
Y tế.

Cử cán bộ theo dõi, nắm bắt tình hình đi lại 
của người lao động, đặc biệt là đối với các 
tòa nhà có công nhân người nước ngoài; 
kịp thời phát hiện các trường hợp đi qua 
vùng dịch hay nghi ngờ mắc bệnh. 

Thực hiện việc cách ly phòng chống dịch 
theo khuyến cáo của Bộ Y tế đối với các 
trường hợp người lao động đến từ hoặc 
đi qua 31/31 tỉnh, thành phố của Trung 
Quốc (không bao gồm vùng, lãnh thổ 
khác). 
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Trường hợp nghi ngờ có người nhiễm 
bệnh trong KTX thì phải khẩn trương 
thông báo ngay người sử dụng lao động, 
người làm công tác y tế hoặc cơ quan y tế 
địa phương để cách ly, theo dõi, điều trị 
kịp thời các trường hợp nhiễm bệnh; thực 
hiện việc khử trùng các điểm nghi ngờ 
dịch bệnh trong KTX theo quy định.

Với những người lao động làm công việc 
vệ sinh trong cơ sở lao động thường tiếp 
xúc với nguồn có nguy cơ cao nhiễm 
COVID-19 (dọn dẹp, lau chùi nhà vệ 
sinh, nhà xưởng, máy, thiết bị...), cơ sở 
lao động phải  trang bị đầy đủ khẩu trang, 
mũ, găng tay, tạp dề và giảy ủng cao su và 
phổ biến, tập huấn cho họ biện pháp làm 
việc an toàn.

 Vệ sinh khử trùng thường xuyên các bề 
mặt khu công cộng, cầu thang, thang 
máy, tay nắm cửa 2 lần 1 ngày.

Bộ phận Y tế thành lập phòng cách ly để 
theo dõi những trường hợp nghi ngờ.
- Bố trí khoảng cách các giường tối thiểu 
1m, khuyến khích mở cửa thông thoáng 
phòng ở, hạn chế sử dụng điều hòa.
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Yêu cầu người lao động ở trong KTX chủ động thực hiện các 
khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn về y tế, phối hợp tốt với 
các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 
bệnh. Nghiêm cấm công bố thông tin sai lệch, không chính xác, 

gây hoang mang về diễn biến dịch COVID-19 trong KTX
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1. Khử khuẩn bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng 
hoặc các dung dịch khử khuẩn có chứa 0,05% clo hoạt tính hoặc 
có chứa ít nhất 60% cồn hoặc các chất khử khuần được Bộ Y tế 
khuyến cáo. Ưu tiên khử khuẩn bằng cách lau rửa.

2. Mỗi ngày hai lần, đầu ca làm việc và cuối ca làm việc trước 
khi người lao động ra về cơ sở sử dụng lao động tổ chức lau khử 
khuẩn tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, máy chấm 
vân tay….

3. Đối với các phương tiện người lao động: Mỗi ngày hai lần, sau 
mỗi chuyến đưa, đón người lao động tiến hành lau khử khuẩn 
tay nắm cửa xe, ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe.

4. Trong trường hợp có người lao động có biểu hiện sốt, ho, 
khó thở tại cơ sở sử dụng lao động, nghi ngờ hoặc có xét ng-
hiệm dương tính với COVID-19 thì cơ sở sử dụng lao động 
phải tiến hành các bước cách ly (theo Quyết định 343/QĐ -BYT 
ngày 07/2/2020 Hướng dẫn tạm thời giám sát phòng và chống 
dịch COVID 19 hoặc Quyết định 345/QĐ -BYT ngày 07/2/2020 
Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống dịch 
COVID 19) sau đó phải thực hiện khử khuẩn theo khuyến cáo và 
hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương

III. Công tác khử khuẩn tại cơ sở sử dụng lao động, 
ký túc xá.
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Quy định không nhập cảnh đối với người đến từ vùng dịch (cập 
nhật đến ngày 29/02/2020)

 - Với các nước, vùng lãnh thổ có dịch Covid-19, tạm dừng nhập cảnh 
Việt Nam đối với người đến từ hoặc đi qua vùng có dịch, đối với các 
đối tượng nhập cảnh vì mục đích công vụ trong trường hợp đặc biệt 
phải khai báo y tế, cách ly tập trung 14 ngày theo quy định.

- Từ ngày 26/02/2020, tạm dừng nhập cảnh Việt Nam đối với người 
nước ngoài đến từ vùng có dịch (thành phố Daegu và tỉnh Gyeong-
sangbuk của Hàn Quốc). Người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam 
nếu đi qua vùng có dịch (2 thành phố Daegu và tỉnh Gyeongsangbuk 
của Hàn Quốc) trong vòng 14 ngày tính đến thời điểm dự kiến nhập 
cảnh Việt Nam thì cũng thuộc diện tạm thời chưa được nhập cảnh.

- Áp dụng khai báo y tế và cách ly đối với người nhập cảnh về từ các 
vùng dịch tại các quốc gia Iran và Ý theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Đối với các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trong 
vòng 14 ngày trước ngày 24/2/2020 khuyến cáo tự theo dõi sức 
khỏe, nếu có các dấu hiệu sốt, ho, khó thở cần đến ngay cơ sở y tế 
để được hỗ trợ.

- Tất cả người nhập cảnh từ các quốc gia dang có dịch (Trung Quốc, 
Hàn Quốc, Ý, Iran) phải thực hiện việc khai báo y tế và kiểm định y 
tế tại cửa khẩu;

- Những người có dấu hiệu sốt, ho, khó thở được chuyển ngay tới 
các cơ sở y tế để cách lyvà thực hiện xét nghiệm theo hướng dãn của 
Bộ Y tế.

IV. Một số lưu ý đối với người lao động đến từ 
vùng dịch
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- Việc xác định địa chỉ lưu trú tại các quốc gia đang có dịch (Trung 
Quốc, Hàn Quốc, Ý, Iran) của người nhập cảnh vào Việt Nam phải 
được gia đình, các đối tác làm việc tại Việt Nam xác định và có cam 
kết khẳng định khi về địa phương, nơi làm việc phải được tiếp tục 
theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Đối với những người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua khu vực Daegu 
và khu Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc trong vòng 14 ngày kể từ ngày 
nhập cảnh phải được cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh, thành 
phố. Các nội dung liên quan khác về cách ly tập trung được thực hiện 
theo quy định tại Quyết định số 344/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của 
Bộ Y tế hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng 
chống dịch COVID-19. 

- Rà soát thông báo cho chính quyền địa phương các trường hợp 
nhập cảnh từ Hàn Quốc, đặc biệt các trường hợp đến từ hoặc đi 
qua khu vực Daegu và khu Bắc Gyeongsang đã nhập cảnh Việt Nam 
từ ngày 09/02/2020 để thực hiện giám sát, theo dõi y tế và kịp thời 
cách ly theo hướng dẫn.

- Người trở về từ khu vực khác ngoài khu vực Daegu và khu Bắc 
Gyeongsang, Hàn Quốc thì khuyến cáo tự theo dõi sức khỏe và 
thông báo, sau đó đến ngay cơ sở y tế để được cách ly, điều trị nếu 
có các dấu hiệu sốt, ho, khó thở.

- Các trường hợp đến, đi qua vùng dịch hoặc tiếp xúc gần với người 
ó biểu hiện (sốt, ho, khó thở): Áp dụng hình thức cách ly tập trung 
theo quy định;

- Các trường hợp đến, đi qua các khu vực không thuộc các vùng dịch: 
Áp dụng hình thức cách ly tại nhà , nơi lưu trú theo hướng dẫn của 
Bộ Y tế.
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Tài liệu tham khảo

1. Quyết định 156/QĐ -BYT ngày 20/1/2020. 

2. Quyết định 343/QĐ -BYT ngày 07/2/2020 Hướng dẫn tạm 
thời giám sát phòng và chống dịch COVID 19. 

3. Quyết định 345/QĐ -BYT ngày 07/2/2020 Hướng dẫn cách ly 
y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống dịch COVID 19.

4. Công điện 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020 về việc tăng cường 
phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của viruts Corona gây ra.

5. Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 của Thủ tướng chính 
phủ về đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19.

6. Công văn số 686/BYT-DP ngày 24/02/2020 của Bộ Y tế về 
Hướng dẫn cách ly đối với người về từ Hàn Quốc.

7.  Công văn số 953/CV-BCĐ ngày 28/2/2020 của Ban Chỉ 
đạo quốc gia về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19.

8. Công văn số 991/BYT-DP ngày 29/2/2020 về việc tổ chức 
cách ly y tế người về từ vùng dịch COVID-19
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Phụ lục 1

QUY TRÌNH RỬA TAY BẰNG XÀ PHÒNG

Bước 1: Làm ướt 
hai bàn tay bằng 
nước sạch. Thoa xà 
phòng vào lòng bàn 
tay, chà xát hai lòng 
bàn tay vào nhau

Bước 4: Dùng đầu 
ngón tay của bàn 
tay này miết vào 
kẽ giữa các ngón 
của bàn tay kia và 
ngược lại.

Bước 2: Dùng ngón 
tay và lòng bàn tay 
này cuốn và xoay lần 
lượt từng ngón của 
bàn tay kia và ngược 
lại.

Bước 5: Chụm 5 
đầu ngón tay của 
tay này cọ vào lòng 
bàn tay kia bằng 
cách xoay đi, xoay 
lại.

Bước 3: Dùng lòng 
bàn tay này chà xát 
chéo lên mu bàn tay 
kia và ngược lại.

Bước 6: Xả cho tay 
sạch hết xà phòng 
dưới nguồn nước 
sạch. Lau khô tay 
bằng khăn hoặc giấy 
sạch.

Chú ý: Thời gian mỗi lần rửa tay tối thiểu là 01 phút.
             Các bước 2,3,4,5 lặp đi lặp lại nhiều lần
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Phụ lục 2:

HƯỚNG DẪN ĐEO KHẨU TRANG

Bước 1: 
Đặt khẩu trang vào lòng bàn tay, cạnh có 
kim loại ôm vào sống mũi hướng ra trư-
ớc, gần đầu các ngón tay, dây đeo thả tự 
do d ưới bàn tay.

Bước 2: 
Đặt khẩu trang phía d ưới cằm, phần che 
mũi h ướng lên trên. Kéo dây trên qua 
đầu và đặt vào đỉnh sau của đầu, dây ở 
trên tai

B ước 3: 
Kéo dây d ưới qua đầu và đặt vào sau gáy, 
dây ở dư ới tai.

Bư ớc 4: 
Đặt đầu ngón tay của 2 tay tại đỉnh sống 
mũi, chỉnh phần che mũi sao cho khẩu 
trang ôm khít mũi.

Bước 5: 
Ôm khẩu trang bằng hai tay, làm test 
kiểm tra khẩu trang
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1. Khẩu trang Nano:
Bước 1: 
Giữ cạnh mũi (có đường gân cứng) của khẩu trang bằng một tay, 
còn tay kia để trên cạnh kia của khẩu trang, mở khẩu trang rộng ra.
Bước 2:  
Dùng 2 tay đưa khẩu trang lên mũi và miệng,  mặt màu trắng của 
khẩu trang áp sát vào trong, mặt màu xanh ra phía ngoài. Dùng một 
tay kéo dây vòng qua tai.
Bước 3: 
Đè mạnh viền mũi khẩu trang trên mũi và má, mở rộng nếp gấp 
đảm bảo tạo khoảng trống giữa mũi và miệng.
Bước 4: 
Giữ cạnh trên của khẩu trang, kéo cạnh dưới của khẩu trang sao cho 
che kín mặt.
Bước 5: 
Kiểm tra không để các mép khẩu trang chồng vào nhau
Bước 6:   
Kiểm tra độ khít của khẩu trang (Thở ra mạnh, nếu khẩu trang kín, 
áp lực dương tạo luồng không khí bên trong khẩu trang sau đó hít 
vào sâu, nếu khẩu trang kín, áp lực âm làm khẩu trang bám vào mặt. 
Nếu khẩu trang không kín, không khí sẽ qua chỗ hở vào bên trong 
khẩu trang. Nếu phát hiện khẩu trang đeo chưa kín, cần điều chỉnh 
độ căng của dây đeo sau đó làm lại)

- Loại bỏ ngay khẩu trang sau mỗi lần sử dụng và hủy ngay sau khi tháo 
bỏ. Rửa sạch tay ngay sau khi tháo bỏ khẩu trang
(Thở ra mạnh, nếu khẩu trang kín, áp lực dương tạo luồng không khí bên 
trong khẩu trang sau đó hít vào sâu, nếu khẩu trang kín, áp lực âm làm 
khẩu trang bám vào mặt. Nếu khẩu trang không kín, không khí sẽ qua chỗ 
hở vào bên trong khẩu trang. Nếu phát hiện khẩu trang đeo chưa kín, cần 
điều chỉnh độ căng của dây đeo sau đó làm lại).
- Loại bỏ ngay khẩu trang sau mỗi lần sử dụng và hủy ngay sau khi tháo 
bỏ. Rửa sạch tay ngay sau khi tháo bỏ khẩu trang.
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Phụ lục 3:

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KHỬ KHUẨN, 
LÀM SẠCH BỀ MẶT 

1. Nguyên tắc:
Bề mặt phải được làm sạch, 
khử khuẩn theo một số nguyên 
tắc sau:
- Mọi bề mặt bao gồm cả bề 
mặt nhà, tường, vật dụng tiếp 
xúc…phải được làm sạch, khử 
khuẩn bằng các hoá chất khử 
khuẩn được Bộ Y tế cấp phép 
tối thiểu 2 lần/ngày và khi có 
yêu cầu theo ngyên tắc thực 
hiện khử khuẩn từ trên cao 
xuống thấp, từ khu sạch đến 
khu bẩn, từ trong ra ngoài;
- Tuân thủ nguyên tắc phòng 
ngừa lây nhiễm qua đường tiếp 
xúc và qua giọt bắn.
- Nhân viên thực hiện làm sạch, 
khử khuẩn bề mặt môi trường 
phải được hướng dẫn các quy 
trình làm sạch, khử khuẩn 
bề mặt và phải mang đầy đủ 
phương tiện phòng hộ cá nhân 
khi thực hiện.
2. Đối tượng và phạm vi áp 
dụng:
- Người làm công tác vệ sinh 
môi trường.

- Tất cả các bề mặt tiếp xúc, 
nền nhà, đồ dùng, trang thiết 
bị văn phòng… môi trường 
xung quanh. 
3. Phương tiện:
- Bộ phương tiện phòng hộ cá 
nhân (Quần áo, khẩu trang…)
- Xà phòng rửa tay;
- Dung dịch khử khuẩn bề mặt 
có chứa 0,05 – 0,1% clo hoạt 
tính hoặc các hóa chất khử 
khuẩn khác được Bộ Y tế cấp 
phép;
- Giẻ lau sạch, cây lau nhà, xô 
chứa hóa chất và xô gom.
4. Các bước thực hiện vệ sinh 
khử khuẩn bề mặt hàng ngày:
- Bước 1: Chuẩn bị đủ phương 
tiện làm sạch, khử khuẩn (xô 
chứa dung dịch khử khuẩn, 
xô nước sạch, giẻ lau, cây lau 
sàn…) được sử dụng riêng cho 
mỗi khu vực (khu vệ sinh, hành 
lang, thang máy, ...).
- Bước 2: Người thực hiện vệ 
sinh môi trường mang phương 
tiện phòng hộ cá nhân trong 
suốt quá trình thực hiện làm 
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sạch, khử khuẩn bề mặt môi 
trường khu cách ly:
- Khẩu trang y tế bảo vệ đường 
mũi, miệng.
- Kính bảo hộ che mắt tránh 
văng bắn phơi nhiễm qua niêm 
mạc mắt. 
+ Quần áo bảo hộ
+ Tạp dề chống thấm
+ Găng tay cao su dày
+ Ủng/bao che giày chống 
thấm
- Bước 3: Lau ẩm và thu gom 
chất thải vào các thùng theo 
đúng quy định trước khi vệ 
sinh.
- Bước 4: Thực hiện lau khử 
khuẩn định kỳ bằng dung dịch 
khuẩn với nồng độ quy định 
ở tất cả các bề mặt trong khu 
vực tối thiểu 2 lần/ngày và khi 
có yêu cầu. Áp dụng đúng quy 
trình lau 2 xô (một xô nước 
sạch, một xô dung dịch khử 
khuẩn) và mỗi lần lau là một 
giẻ sạch, không giặt lại trong 
các xô. Khi lau cần phải chú ý:
+ Thường xuyên dùng khăn, 
giẻ lau…tẩm chất tẩy rửa thông 
thường hoặc dung dịch khử 
khuẩn chứa 0,05% Clo hoạt 
tính để lau lên các bề mặt và 
vật dụng như sàn nhà, tường 
nhà, bề mặt các đồ dùng và 

trang thiết bị, cửa, tay nắm cửa, 
bồn rửa … Trong quá trình 
thực hiện cần mang phòng hộ 
cá nhân;
+ Nền nhà: Dùng chất tẩy rửa 
thông thường hoặc dung dịch 
khử khuẩn chứa 0,05% clo 
hoạt tính lau ngày 2 lần/ngày. 
Trình tự lau như sau: Lau các 
bề mặt bằng nước sạch trước, 
sau đó tiếp tục lau bằng chất 
tẩy rửa thông thường hoặc 
dung dịch khử khuẩn chứa 
0,05% clo hoạt tính với tuần 
tự tiến hành từ từ trên xuống 
dưới, khu sạch đến khu bẩn, từ 
trong ra ngoài. Khi thực hiện 
vệ sinh cần mang phương tiện 
phòng hộ cá nhân;
+ Tường nhà: lau bằng chất tẩy 
rửa thông thường hoặc dung 
dịch khử khuẩn chứa 0,05% 
clo hoạt tính, 2 lần/ngày;
+ Vật dụng đồ dùng trong 
phòng phải được lau chùi bằng 
chất tẩy rửa thông thường 
hoặc dung dịch khử khuẩn 
chứa 0,05% clo hoạt tính 2 
lần/ngày;
+ Khu vệ sinh: Bố trí cán bộ 
trực và tăng cường lau dọn 
sạch sẽ bằng dung dịch khử 
khuẩn chứa 0,05% clo hoạt 
tính tối thiểu 2 lần/ngày;
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+ Cần tăng cường thông khí tự 
nhiên, hạn chế dùng điều hòa.
- Bước 5: Thu gom các dụng 
cụ sau khi vệ sinh môi trường 
để làm sạch và khử khuẩn sau 
khi sử dụng cần ngâm vào 
dung dịch khử khuẩn nồng độ 
0,05% clo hoạt tính trong thời 
gian tối thiểu 30 phút trước khi 
đem giặt rửa bằng nước sạch. 
- Bước 6: Người thực hiện công 
tác vệ sinh cởi bỏ trang phục 

phòng hộ cá nhân và vệ sinh 
tay bằng dung dịch xà phòng 
có tính khử khuẩn ngay sau khi 
kết thúc công việc vệ sinh môi 
trường.
Các phương tiện phòng hộ cá 
nhân sau khi sử dụng cần ngâm 
vào dung dịch khử khuẩn nồng 
độ 0,05% clo hoạt tính trong 
30 phút trước khi đem giặt rửa 
bằng nước sạch.
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Phụ lục 4:

HƯỚNG DẪN PHA HÓA CHẤT KHỬ KHUẨN 
MÔI TRƯỜNG

- Trong công tác phòng chống dịch, các dung dịch pha từ các hóa 
chất chứa clo với nồng độ 0,05% và 1,25% clo hoạt tính thường 
được sử dụng tùy theo mục đích và cách thức của việc khử trùng. 
Việc tính nồng độ dung dịch phải dựa vào clo hoạt tính.
- Vì các hóa chất khác nhau có hàm lượng clo hoạt tính khác 
nhau, cho nên phải tính toán đủ khối lượng hóa chất cần thiết 
để đạt được dung dịch có nồng độ clo hoạt tính muốn sử dụng.
- Lượng hóa chất chứa clo cần để pha số lít dung dịch với nồng 
độ clo hoạt tính theo yêu cầu được tính theo công thức sau

* Hàm lượng clo hoạt tính của hóa chất sử dụng luôn được nhà sản xuất 
ghi trên nhãn, bao bì hoặc bảng hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

Ví dụ:   Để pha 10 lít dung dịch có nồng độ clo hoạt tính 0,5% từ 
bột cloramin B 25% clo hoạt tính, cần: (0,5 x 10/25) x 1000 = 200 
gam.

Để pha 10 lít dung dịch có nồng độ clo hoạt tính 0,5% từ bột canxi 
hypocloride 70% clo hoạt tính, cần: (0,5 x 10/70) x 1000 = 72 gam.

Để pha 10 lít dung dịch có nồng độ clo hoạt tính 0,5% từ bột natri 
dichloroisocianurate 60% clo hoạt tính, cần: (0,5 x 10/60) x 1000 
= 84 gam.

m= *100C*V
CO

Trong đó:
m: lượng hóa chất (g)
C: Nồng độ clo hoạt tính của dung dịch cần pha (%)
V: Thể tích dung dịch cần pha (L)
C0: Hàm lượng clo hoạt tính của hóa chất sử dụng (%)
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Cách pha 10 lít dung dịch với các nồng độ clo hoạt tính sử dụng 
trong công tác phòng chống dịch

Tên hóa chất
(hàm lượng clo hoạt 
tính)

Lượng hóa chất cần để pha 10 lít dung dịch 
có nồng độ clo hoạt tính

0,25% 0,5% 1,25% 2,5%

Cloramin B 25% 100g 200g 500g 100g

Canxi HypoCloride 
(70%) 36g 72g 180g 360g

Natri dichloroisocian-
urate (60%) 42g 84g 210g 420g

• Đối với dung dịch Javen:

Tỷ lệ pha loãng =
tỷ lệ phần trăm dung dịch gốc

tỷ lệ phần trăm dung dịch cần pha

Ví dụ: để có dung dịch javen 0,5% clo hoạt tính từ dung dịch 
javen có 10% clo hoạt tính lấy 10%: 0,5% = 20 --> tỷ lệ pha 
loãng 1:20

Chú ý: 
- Tùy theo mức độ sử dụng hoá chất, người sử dụng phải mang đầy 
đủ các phương tiên phòng hộ cá nhân thích hợp để tránh các tác dụng 
phụ đối với cơ thể.
- Trong trường hợp không có hóa chất chứa Clo thì có thể dùng các 
chất tẩy rửa thông thường và sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản 
xuất
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Phụ lục 5:

ỨNG XỬ KHI PHÁT HIỆN CÓ NGƯỜI LAO 
ĐỘNG NGHI NGỜ NHIỄM COVID-19 TẠI 

NƠI LÀM VIỆC

1. Trong thời làm việc, nếu phát hiện có người lao động có biểu hiện 
sốt, ho, khó thở hoặc các biểu hiện nghi ngờ nhiễm COVID-19 thì phải 
đưa đến phòng y tế ngay để kiểm tra, theo dõi, cách ly và thông báo ngay 
cho cơ sở y tế gần nhất theo quy định của Sở Y tế, cơ quan quản lý và gia 
đình. Nhân viên y tế của doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp khẩu 
trang và hướng dẫn đeo đúng cách cho người lao động có biểu hiện nghi 
ngờ nhiễm bệnh.

2. Bố trí phòng cách ly tạm thời tại doanh nghiệp: 

Trong lúc chờ hướng dẫn và xử lý của cơ quan y 
tế địa phương, doanh nghiệp bố trí một phòng 
riêng, có biển báo “PHÒNG CÁCH LY TẠM 
THỜI” tại doanh nghiệp. 

Sắp xếp người có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc 
các biểu hiện nghi ngờ nhiễm COVID-19 vào 
phòng cách ly, tốt nhất mỗi người một phòng; 
trong trường hợp phải cách ly theo nhóm, tốt 
nhất các giường cách ly phải đặt cách nhau tối 
thiểu 2 mét;
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Phòng cách ly cần đảm bảo thông thoáng khí, 
hạn chế các đồ đạc vật dụng trong phòng.

Đảm bảo cơ sở vật chất thiết yếu cho nhu cầu 
sinh hoạt, nước rửa tay, xà phòng, khẩu trang 
cho người được cách ly trong thời gian cách ly 
tạm thời;

Tạo điều kiện, động viên, chia sẻ, giúp đỡ 
người được cách ly để người được cách ly yên 
tâm thực hiện việc cách ly trong suốt thời gian 
theo dõi;

Giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly và tiến 
hành cưỡng chế cách ly nếu người được cách ly 
không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế;
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Thường xuyên quét dọn, lau khử khuẩn trong 
phòng cách ly bằng hóa chất tẩy rửa thông 
thường hoặc dung dịch khử khuẩn chứa 0,05% 
Clo hoạt tính (ít nhất 2 lần/ngày) gồm: Sàn 
nhà, tay nắm cửa, bàn ghế, khung giường, lan 
can và các vật dụng khác trong phòng; Nhà vệ 
sinh (tay nắm cửa, sàn nhà vệ sinh, bồn cầu…);

Doanh nghiệp tùy tình hình và điều kiện thực 
tế có thể áp dụng một số biện pháp khử khuẩn 
như: Buồng khử khuẩn toàn thân, Buồng khử 
khuẩn quần áo, hộp khử khuẩn khẩu trang, 
bàn tay nhằm góp phần giảm thiểu lây nhiễm 
trong khu vực cách ly.

Bố trí thùng rác có nắp tại phòng cách ly. Thu 
gom riêng khẩu trang, giấy ăn, giấy lau mũi, 
miệng, đũa ăn, cốc nhựa đã qua sử dụng vào 
thùng đựng chất thải màu vàng ở trước phòng; 
khi thùng rác đầy, buộc chặt miệng túi rồi cho 
vào túi thứ 2 và chuyển vào thùng rác màu 
vàng rồi chuyển đi xử lý theo quy định.

Thu gom rác thải sinh hoạt khác vào thùng 
đựng chất thải màu xanh để ở trước phòng; 
Khi rác đầy, buộc chặt miệng túi rồi chuyển 
vào thùng đựng rác màu xanh hoặc xe thu rác 
để đưa đi xử lý.
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3. Quy định đối với người được cách ly: 

 Người đang được cách ly phải chấp hành nghiêm túc các quy định về 
cách ly phòng bệnh, bao gồm: 

- Không tự động rời khỏi phòng cách ly và khu vực cách ly.

- Cách ly tại giường, hạn chế ra khỏi phòng cách ly, không tiếp xúc trực 
tiếp với người khác trong khu vực cách ly.

- Trong trường hợp buộc phải ra ngoài, phải giữ khoảng cách với người 
khác tối thiểu 2 mét.

- Không ngồi ăn chung, không tụ tập nói chuyện.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, không khạc nhổ bừa bãi. 

- Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khác 
(rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi sờ vào vật dụng của 
người khác trong phòng…)

- Tự theo dõi sức khỏe và thông báo cho cán bộ y tế ngay khi có một 
trong các triệu chứng: sốt, ho, đau họng, đau mỏi người, khó thở và các 
triệu chứng khác.

- Phối hợp với cán bộ y tế để khám sức khỏe và lấy mẫu bệnh phẩm để 
xét nghiệm (nếu có yêu cầu).
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Phụ lục 6:

THÔNG TIN THAM KHẢO

- Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra.

- Quyết định 125/QĐ-BYT ngày 16/01/2020 của Bộ Y tế chẩn đoán và 
điều trị bệnh viêm phổi cấp do virus Corona

- Quyết định 181/QĐ-BYT ngày 21/01/2020 của Bộ Y tế hướng dẫn 
phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp do virus Corona

- Quyết định 237/QĐ-BYT ngày 31/01/2020 của Bộ Y tế kế hoạch đáp 
ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.

- Quyết định 343/QĐ -BYT ngày 07/2/2020 của Bộ Y tế Hướng dẫn 
tạm thời giám sát phòng và chống dịch COVID 19. 

-  Quyết định 345/QĐ -BYT ngày 07/2/2020 của Bộ Y tế Hướng dẫn 
cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống dịch COVID 19.

- Công văn sô 490/BYT-MT ngày 06/02/2020 của Bộ Y tế Khuyến cáo 
Phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút 
Corona (nCoV) tại nơi làm việc

- Công văn 380/BYT-TT-KT ngày 31/01/2020 của Bộ Y tế tăng cường 
truyền thông phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV

- Công văn 418/BXD-QLN Ngày 07/02/2020 của bộ xây dựng gửi Ủy 
ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng 
cường phòng chống dịch do nCoV gây ra tại nhà chung cư.

1. Các văn bản liên quan
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2. Địa chỉ trang tin điện tử để truy cập thông tin về phòng 
chống dịch
a. Các cơ quan trong nước:
* Bộ Y tế: http: www.moh.gov.vn
* Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe - Bộ Y tế : http://t5g.org.vn/
* Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường – Bộ Y tế: http://nioeh.org.vn/
b. Các cơ quan quốc tế:
* Tổ chức Y tế thế giới (WHO): https://www.who.int/

3. Lãnh sự quán một số quốc gia có dịch lưu hành

          * Hàn Quốc 
- Đại sứ quán Đại Hàn Dân Quốc tại Hà Nội
Lô SQ4, Đ. Đỗ Nhuận, Khu Ngoại giao đoàn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024.38315110
- Tổng lãnh sự quán Đại Hàn Dân Quốc tại TP. Hồ Chí Minh
107 Đường Nguyễn Du, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, 
Điện thoại: 028.38248531~4

          * Iran
- Đại sứ quán Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Hà Nội
54 Trần Phú, QuậnBa Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.38232068 / Fax: 024.88232120
- Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội
27 Liễu Giai, Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.38463000
- Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh
261 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.39333510
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           * Singapore
- Đại sự quán Singapore tại Hà Nội
41-43 Trần Phú, QuậnBa Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.38489168
- Tổng lãnh sự quán Singapore tại TP. Hồ Chí Minh
Lầu 8, Sài Gòn Centre, 65 Lê Lợi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38225174

           * Trung Quốc
- Đại sứ quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Hà Nội
46 Hoàng Diệu, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.38453736 / 024.37334684 / 024.38235569
Fax : 024.38232826 / 024.37343700
- Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại TP. Hồ Chí Minh
175 Hai Bà Trưng, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38292457 / Fax: 08-38295009

            * Ý
- Đại sứ quán Ý tại Hà Nội
Số 9 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tổng đài : 024.38256256 /Fax: 024.38267602
PEC (Thư điện tử có xác nhận): amb.hanoi@cert.esteri.it 
- Tổng lãnh sự quán Ý tại TP. Hồ Chí Minh
President Place, 93 Nguyễn Du, Quận 1, TP.  Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38275445/46/47 – Fax 028.382754444
Điện thoại khẩn dành cho người Ý: +84 (0) 778010257
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Danh sách bệnh viện Số điện thoại

1 Bệnh viện Bạch Mai 0969 85 16 16
2 Bệnh viên Nhiệt Đới Trung Ương 0969 24 16 16
3 Bệnh viện E 0912 16 8887
4 Bệnh viện Nhi Trung Ương 037 288 4712
5 Bệnh viện Phổi Trung Ương 0967 94 1616
6 Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển - Uông Bí 0966 68 1313
7 Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Thái Nguyên 0913 39 4495
8 Bệnh viên đa khoa trung ương Huế 0945 313 999
9 Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ 0907 73 6736
10 Bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội 098 241 4127
11 Bệnh viên Vinmec Hà Nội 0934 472 768
12 Bệnh viện Đà Nẵng 0903 58 3881
13 Bệnh viện nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh 0967 34 1010
14 Bệnh viện Nhi Đồng 1 0913 11 7965
15 Bệnh viện Nhi Đồng 2 0798 42 9841
16 Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai 0819 63 4807

BỘ Y TẾ

DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI
CÁC BỆNH VIỆN

4. Thông tin khẩn cấp liên hệ về:
- Khi có trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, cần thực hiện cách ly ngay 
đồng thời thông báo cho cơ quan y tế địa phương (thông qua đường 
dây nóng 1900 3228 hoặc 1900 9095), cùng với đó, 21 đường dây nóng 
của các Bệnh viện có cơ sở theo dõi và điều trị cách ly các bệnh nhân 
nghi nhiễm và nhiễm nCoV:
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BỘ Y TẾ
Website: http://www.moh.gov.vn

Hotline: 1900 3228 - 19009095

VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
Website : http://nioeh.org.vn

Hotline : 0886815757 (nhánh số 6)
Mobile : 0942355688 (TS. Nguyễn Đình Trung)
Mobile : 0966273966 (TS. Dương Khánh Vân)

THÔNG TIN THÊM VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH TẠI

17 Bệnh viên Nhiệt Đới Khánh Hòa 0913 46 4257
18 Bệnh viên Đa khoa tỉnh Khánh Hòa 0965 37 1515
19 Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình 0989 506515
20 Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn 039680 2226
21 Bệnh viện Chợ Rẫy 0977 010 200
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