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V/v hucng dn phông chng và dánh 
giá nguy co lay nhim djch COVID-
19 tai  trung tam thuang mi, siêu thj, 
chç, nhà hang. 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phñc  

Ha N3i, ngày A tháng 8 nàm 2020 

Kmnh gi:ri: 
- UBND các qun, huyn, thi xà; 
- Lânh do các doanh nghip kinh doanh thuo'ng mi; 
- Lành do các dcm vj quail 1, kinh doanh khai thác 
chg trên dja bàn Thành phô. 

Thirc hin Quyt djnh s 2225/QD-BCDQG ngày 28/5/2020 cüa Ban Chi do 
Quôc gia phông, chông djch COVID-19 ye vic ban hành Hurng dan phông, chông 
và dánh giá nguy ca lay nhim djch COVID- 19 ti trung tam thuong mai,  siêu thj, 
cha, nhà hang (Quyêt djnh và Hwó'ng dan gi'i'i kern,). Vê vic nay, Si Cong Thucmg 
yeu câu các don vj th1xc hiên mt so ni dung sau: 

1. Don vj quãn 1, kinh doanh trung tam thirong mti, siêu thj, cho: 

- Thuc hin dung theo "Huthig dn phông, chng và dánh giá nguy Ca lay 
nhiêm djch COVID-. 19 ti trung tam thuang mai, siêu thi, chç, nhà hang tai"  ban hành 
kern theo Quyêt dinh so 2225/QD-BCDQG ngày 28/5/2020 cña Ban Chi do Quôc gia 
phOng, chông djch COVID-19. 

- Chju trách nhiêm truc pháp 1ut, UBND Thành ph& da phuang và S Cong 
Thuang ye Cong tác phông, chông dch COVID-19 tai  ca si kinh doanh. 

2. UBND các qun, huyn, thj xã: 

- PhM hçrp các dan vj lien quan trin khai cong tác phông, chng djch COVID-
19 tai các ca sâ kinh doanh thuang mi, djch vii và dánh giá nguy ca lay nhiêrn djch 
COVID-19 theo bàn Hrnng dan gui kern. 

- Tang cumg cong tác tuyên truy&i, giám sat, kim tra vic thçrc hin cong tác 
phông, chông djch COVID-19 ti cac Ca s kinh doanh thucing mai,  dich vi trên dja 
bàn. 

D nghj Lãnh d.o các don vj nghiêm tue trin khai, thrc hin./. 

No'inhln: 
- Nhu trên; 
- UBND Thành ph; 
- D/c Nguyen Van Sru — PCUT UBND TP; 
- D/c Ngô Van Qu' — PCT UBND TP; 
- SiYtê; 
- Giám dc So; 
- Luu VT, QLTM 



BAN CII! DAO QUOC GIA 
PHONG, CHONG D!CH 

COVID-19 

CQNG HOA xA HQI cirC NGHIA VIT NAM 
Dc Ip - Tr do - Hinh phác 

   

S& 2225/QD-BCQG Ha N1, ngây 28 tháng 5 náin 2020 

QUYET DjNH 
V vic ban hành "Hirthig dn phông, chng và dánh giá nguy cr lay nhim 

djch COVID-19 tii trung tam thuo'ng mi, siêu thj, chçr, nba hang" 

TRUNG BAN CH! DAO QUOC GIA 
PHONG CHONG DJCH COVID-19 

Cán ci-Lu4tPhóng, ch6ngbnh truyn nhilm ngày2l tháng 11 nám 2007; 

Can ci Nghj djnh s 101/2010/ND-CF ngày 30 tháng 9 nàm 2010 cia 
Chznh phu quy a)nh chi tiet thi hanh mQt so theu cua Luat Phong, chong bçnh 
truyên nhiêm ye áp dung biên pháp cách ly y té, cw&ng chê cách ly y tê và cMng 
djch ctc thà trong th&i gian có djch; 

Can c& Quy& djnh sá 170/QD-TTg ngày 30/01/2020 cüa Thu tiding ChInh 
phz ye viéc thành 42p Ban Chi ãtgo Quôc gia phdng, chóng djch bnh viêni throng 
ho hap do ching mái cáa vi rzt Corona gay ra; 

Can c& Quyet djnh s 56/2010/QD-7Tg ngày 16/9/2010 cua T/u tiding 
ChInhpht ye vic quy dinh  thám quyn thành lap, tO chzc vd hogt ctçng cua Ban 
C'hi 8io cháng djch cOc cOp; 

Xét d nghj cáa Bô Y t, 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Ban hânh kern theo Quyt djnh nay Hithng dn phông, chng vã 
1ánh giá nguy cc lay nhiêm djch COVID-19 tai trung tam thucing mai, siêu thj, 
chci, nhà hang. 

Diu 2. Huàng dn phông, ch6ng và dánh giá nguy co lay nhim djch 
COVID- 19 tai ti-ung tam thucmg mai, siêu thj, chcr, nhà hang (bao gôm c'tra hang, 
quay hang kinh doanh thi'xc an ngay, thirc phrn chIn, nhà hang an uông) thrçic áp 
dimg trén phm vi toàn quôc. 

Diu 3. Quy& dlnh  nay có hiu 1rc k tr ngày k ban hành và thay th 
Cong van s 83 1IBYT-MT ngày 2 1/02/2020 ban hành Hu&ng dan phông, chong 
djch COVID- 19 dôi vâi trung tam thucmg mai,  siêu thj, chçi, nhà hang, khách san, 
cOng viên, khu du ljch. 



KT. TRU1NG BAN 
PHO TR1àNG BAN 

ONG TR1C 

Diu 4. Các thânh vién Ban Chi dao Qu6c gia phông, chng dch COVID-
19; B trtthng; Thu tnrâng cci quan ngang B, Thu truing c quan thuc Chmnh 
phü, Chii tich Uy ban nhân dan tinh, thânh phô chju trách nhim thi hành Quyêt 
djnh nay.!. 

Noinhn: 
- Nhu Diàu 4; 
- Thu tu&ng Chmnh phi (d báo cáo); 
- PTTg. Vu Erc Dam (d báo cáo); 
- Các d&ig chI Thu trithng B Y té; 
- Các VP, V%I, Civic, Tng Cic, Tharih tra BO; 
- Các Vin VSDTTW, VSDT TN, Pasteur NT, Pasteur 
TPHCM, SKNN&MT, YTCC TPHCM; 
- Sâ Y te, Trung tam KSBT/YTDP các tinh, TP; 
- Cng TTDT B Y t; 
- LLTu: VT, BCDQG, MT. 

D Xuân Tuyên 
Thfrtrtr?rng BY t 



BAN CHI DAO QUOC GIA CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
PHONG, CHONG DJCH COVJD-19 Dc 1p - Tir do - Hnh phc 

HU(NG DAN 
PHONG, CHONG VA DANH GIA NGUY CO LAY NHIEM 

DJCH COVID-19 T41 TRUNG TAM TIIU'ONG Md, siEu TH!, CH(%, 
NRA HANG 

(Ban hành kern theo Quyt djnh sd 2225/QD-BCDQG ngày 28 tháng 5 nãm 
2020 cüa Ban Chi'dgo Quóc giaphông, chóng dfch COVID-19) 

PHAN THU NHAT 
THÔNG TIN CHUNG yE DICH COVID-19 

vA PH4M vi A DIJNG 

1. Bnh viêm dirôn ho hp cp do chüng mói cüa vi rat SARS-CoV-2 
(COYID-19) là bnh truyên nhiêm cap tinh thuc nhóm A, là nhóm bnh truyn 

.x P t * . I nhiem dc biçt nguy hiem Co kha nang lay truyen rat nhanh, phat tan rçng va ty Ic 
tir vong cao hoc chua rO tác nhân gay bnh. Den nay chira Co thuc diëu trj dc 
hiu và väc xin phOng bnh. PhOng bnh cbü yu dra vào bin pháp v sinh cá 
nhân, phát hin và each ly sim, giám sat chat chê các tru&ng hcrp bnh nghi ngi, 
phông, chông lay truyn tai cong dông và ye sinh môi trithng. 

2. thrö'ng lay truyn, thô'i gian ü bnh 
- Bnh lay truyn th ngtthi sang nguOi theo duàng ho hip, qua các gipt ntthc 

bQt hay djch tiêt mifi hQng khi ngu&i bnh ho, hat hai, hoc lay qua tiêp xüc vài 
mt so do vat  có cbüa vi rit rOi qua bàn tay dua len mat, müi, ming. 

- Thii gian ü bnh trong vOng 14 ngày. Ngithi mang vi r(it SARS-CoV-2 có 
khã näng truyên vi rOt cho nhftng ngthi xung quanh. 

- Vic tip xüc tnrc tip vài ngithi nhim bnh, d.c bit & nhUng nai tp trung 
dOng ngu&i nhtr nhà may, nhà ga, bn tàu xe, san bay, l hi, tren phuo'ng tin 
giao thông cOng cong, thing tam thucrng mi, siéu thj, chçi, nhâ hang, khách sin, 
cong viên, khu du Uch,... s to diêu kin cho vi rOt lay lan. 

3. Triu chfrng biu hin bnh 
- Ngu&i mc bnh có triu chirng viêm thrOng ho h.p Cp tIrth: s&, ho, khó 

thô, cO trtr&ng hgp viêm phôi, viêm phOi nng, có the gay suy ho hp cap và nguy 
cd tCr vong, d.c bit ô nhng ngixài cao tuôi, ngu&i suy giãm mien djch và mAc 
các bnh mn tinh kern theo. 

- Mt s ngu&i thim vi rOt SARS-CoV-2 có th cO biu hiên lam sang nhç 
không rO triu ch'ng nell gay kho khAn cho vic phát hin. 



- Trir&ng h9p nghi ngô' mc bnh: là ngz&i có It nht mOt  trong các triu 
ching: sot; ho; dau hçng; kho th hoc viêrn ph6i và có mt trong các yu t6 djch 
tê San: 

+ Co tin sir dn1qua/&/v tr qu6c gia, vng lành th6 cO ghi nhn ca mc 
COVID- 19 lâytruyên ni dja theo thông tin cia T6 chi'rc Y t th gi&i trong vông 
14 ngày tinh den ngày nhp cãnh vâo Vit Nam. 

+ Co tin sr dnJi/v ttr no-i cO 6 djch dang boat dng t?i  Vit Nam trong 
vông 14 ngày tnthc khi khâi phát bnh. 

+ Tiêp xüc g.n vci ca bnh xác djnh hoc ca bênh nghi ng& trong yang 14 
ngày tnr&c khi kh0i phát bnh. 

- Ca bnh xác d!nh:  là ca bnh nghi ngi hoc bt Cu ngrnri nào cO xét 
nghim thwng tinh v&i vi i-lit SARS-CoV-2 duçic th?c hin b&i các co- si xét 
nghim do B Y tê cho phép khãng djrLh. 

- Ngu*i tip xüc gn: là ngithi cO tip xlic trong vOng 2 met v&i ca bnh xác 
djnh hoc ca bnh nghi ngi trong thyi k' mac bnh, bao gôm: 

+ Ngui s6ng trong cüng h gia d'mh, cling nhà vOi ca bnh xác djnh hoc ca 
bnh nghi ng? trong thii k' mac bnh. 

+ Ngthi cing nhóm lam vic hoc cling phông lam vic v&i ca bnh xác djnh 
hoc ca bnh nghi ngr trong thi k' mac bnh. 

+ Ngu&i cling nhóm: du ljch, cOng tác, vui choi, bu6i lien hoan, cuc hop. --
vài ca biTh xác dlnh  bo.c ca bnh nghi ngi trong th&i kS'  mac bnh. 

+ Nguii ngi cling hang và tnxc sau hai hang gh trén cüng mt phi.ro-ng 
tin giao thông (tàu, xe ô to, may bay, tan thüy...) v&i ca bnh xác djnh hoac  ca 
bnh nghi ngô trong th&i k' mAc bnh. Trong mt sO tnthng hçip ci the, tuSr theo 
kêt qua dieu tra djch tL c quan ytê sè quyêt djnh vic m& rung danh sách ngithi 
tiáp xlic gân d6i vâi hành khách di cling mt phxo-ng tin giao thông. 

+ Bt cIt ngir&i nào CO tip xüc g.n vIti ca bnh xác djnh hoAc ca bn1i nghi 
ngi trong thi k' mac bh a các tInh huông khác. 

. ,. . A , . A • A 4. Mçt so nguyen tac, khai niçm ye phong va ieu trl  bçnb COVID-19 
- Hin nay bnh COVID-19 chua có thu6c diu trj dc hiu và chiza cO ve 

xin phông bnh nên chü yen là diêu trj h trçl và diêu trj triu chi'rng. Các bin 
pháp phOng bnh chinh là phát hien sOm vâ cách ly ca bnh, cách ly nhüng ngix&i 
tiêp xüc vông 1 (là ngu&i tiêp xi'ic gân v&i ca bnh xác djnh), tiêp xüc vOng 2 (là 
ngtr&i tip xItc vâi ngithi tiêp xItc gan). 

- Thirc hin các bin pháp dir phOng git bAn d tránh lay nhim trrc tip do 
hit phái giot b.n có chua vi rut phát tan trong khOng khi thông qua ho, hat hth, nói 
chuyn và các bin pháp dir phông tip xuic dê tránh lay nhiêm gián tiép do chm 
tay vâo các b mtbj nhim vi rlit rôi chm vào mAt, mfli, ming. Các bin pháp 
dr phOng chung gôm: hn chê ra khôi nhà khi không thc slr can thiet; nêu phãi 
ra khOi nha thi phãi deo khâu trang, gi khoãng cách theo quy djnh; thu&ng xuyen 
rIta tay vci xà phông Va nirItc sch hoc dung djch sat khuãn tay; v sinh nhà cIta 
sach së, thông thoáng; khai baa y tê din tlr. 



- Khoâng cách ti thiu va vic deo khu trang thirc hin theo quy dnh cüa 
Chinh phü hoc Ban chi dao quôc gia phông chông djch COVID-19. 

- Rira tay duçrc hiêu là rCra tay v&i nuàc s.ch và xà phông It nht trong th?ñ 
gian 30 giây hoc lam sch tay bAng dung djch sat khuân tay. 

- Dung djch sat khun tay: Phâi chüa It nht 60% cn hoc các hoat chat diet 
khuãn theo quy djnh cUa BO Y té. 

5. Phim vi và di tuçng áp dting htthng dn 
5.LPhq,nvi 
Hx&ng dn nay áp diing cho trung tam thiwng mai,  siu th, chci, nhà hang 

(bao gôm cira hang, quay hang kinh doanh thi'rc An ngay, thc phAm chin, nhà 
hang An uông) sau day gi chung là khu djch vii. 

5.2. Di twçrng áp dyazg 
- T chi'rc, cá nhAn quãn 1'/ngui phii trách/giám dc khu djch vii (sau day 

gQi chung là &m vi quãn tsr).  

- Ngithi sir ding lao dng, nguôi lao dng, ngithi lam vic, ngu1i ban hang 
tai khu djch v. 

- Khách hang vào khu djch vii. 

PHAN THU' HA! 
HLNG DAN PHONG, CHONC LAY NIIIEM DJCH 

COY!D-19 TAd KHU DICH VtJ 

1. Hiróng dn thrc hin tTi vfri ngithi lao ttng, ngrôi lam vic, ngirôi 
ban hang trong thè'i gian lam vic ti khu dch viii 

Ngxo'i lao dng, ngu&i lam viec. ngtrôi bAn hang thc hin các bin pháp 
phông, chông djch COVID-19 tti noi lam vic theo Hixàng dn v phàng, chng 
và dánh giA nguy ccr lay nhiêm djch COVID-19 tai  noi lAm vic vA k' tue xá do 
Ban Chi dao  Quoc gia phOng, chông dch COVID-19 ban hAnh. 

NgoAi ra, d6i vài ngithi ch& bin thüc An, d ung, phiic v An ung trong 
thii gian lam vic tai khu djch vi phAi th%rc hin cAc ni dung sau: 

- PhAi deo kh&u trang, gAng tay khi ch bin, tip xiic tnrc tip vài thfrc An, 
thrc phAm, khách hang. 

- Không bt tay, han  ch tip xc vâi khách hang (nu có th), gift khoãng 
eAch tiêp xñc tric tiêp vi khách hang. 

- Ba tn ch ngai cho khách An, u6ng dAm bAo khoAng cách theo quy djnh. 
- Yêu cu, hu&ng dn khách hAng rCra tay vài xA phông Va nuàc sach  hoc 

dung dch sAt khuân tay tnthc, sau khi An, sau khi di v sixth. 
- Tin hânh v sinh, khir khun b mt bàn, gh ngi ngay sau khi mi hrçit 

khách thi di. 
II. Hiró'ng dn di vói khách hang 



1. Không den khu djch vii neu co mt trong các biu hin mt mói, st, ho, 
dau rat hçn, khó thi hoc dang trong th&i gian each ly t?i  nhà theo yeu cAu cUa 
cclquanytê. 

2. Phái luôn deo k.hu trang dung cách khi dn ch dôn ngthi theo htróng 
dan cüa BO Y té và thai bô ngay khau trang sau khi sir diing (neu là loai khâu trang 
dung 1 lan) vào thüng rae dung noi quy djnh. 

3. Gi khoãng each thi thiu vài nguii xung quanh. EMi vâi khách hang sir 
dvng djch vii an, u6ng c.n giir gin v sinh, tránh ngôi dôi din, trô chuyn khi an, 
an xong rim di ngay, tránh tiêp xuc không can thiêt. Dam bão khoãng cách khi n 
(theo quy dinh, ngôi so le). 

4. Thithng xuyên rCra tay vâi xà phông và nuic sch (theo quy trinh rCra tay 
cUa Bô Y tê) hoc dung djch sat khun tay trong thu gian có mt & khu djch vi 
vào các thu diem: trt.rOc và sau khi an, sau khi di v sinh, sau khi ho, hat hi, khi 
tay ban, sau khi tiôp xiic vâi các bà mat có nhiêu ngu&i tiêp xirc nh'ir Ian can, nut 
barn thang may... 

5. Che müi, rning khi ho hoie  ht hcii, tt nMt bang khàn vai, hoc khn 
tay, hoc khán hoc ng tay áo dé lam giám phát tan djch tiêt di.r&ng ho hap. 
Virt bô khän giay che mQi, ming vào thUng rae vâ rCra sch tay. Bô rae dung ncii 
quy dlnh  ti khu djch vi. 

6. Tránh dua tay len mat, müi, ming d tránh lay nhim bnh. 

7. Không khc nb bxa bãi. 

8. Khi bàn than thy Co mt trong các biu hin: mt mói, st, ho, dau rat 
hQng, khó thi ngay 1p tire thc hin nhirng vic sau: 

a) Thông báo ngay cho ngithi lam vic tai khu djch vi d duqc huâng dn 
và h trçi. 

b) Hn ch tip xirc vâ giü khoáng each tcM thiu vii ngir&i xung quanh. 

c) Thc bin nghiêm t(ic hiring dn cCia ngithi eó thm quyn cira khu djch 
vu. 

III. Trách nhim cüa don vl  quãn I và ngirM s(r diing lao dng 

Dmi vj quân 1, nguii sir dung lao dng thc hin các bin pháp phOng, 
chông dlch  COVID-19 theo Huing clan phOng, chông va dánh giá nguy co lay 
nhiêm dich COVID-19 t.i ncyi lam vic và k5r  t(ic xá do Ban Chi do Quôc gia 
phOng, chng djch COVID-19 ban hành. 

Ngoài ra dan vj quãn l và ngu&i sir dng lao dng phái thc hin theo cãc 
hiring dan sau: 

1. Xay drng k ho?ch phàng chng dlch  COVID-19 cho khu djch vti. Phân 
cong vâ cong khai thông tin lien lc (ten, so din thoi) cUa can b dâu môi phi 
trách vô cong tao phOng, chông djch bnh COVID- 19 ti khu djch vti d ngtrôi lao 
dng và khách hang biêt và lien h khi can thiêt. 

2. K' cam kt vii chinhquyn da phircrng v vic thrc hin dung các quy 
dinh, khuyén cáo ye phàng, chông djch COVID-19. Yêu câu các to chirc, cá nhãn 
CO kinh doanh ti Trung tam thuong mgi, siéu th, chci phãi k cam kêt thirc hin 
dáng cáo quy djnh, khuyên cáo ye phông, chông djch COVID-19 tai khu djch vi,i. 



3. Thrc hin khai bão y té din tir, theo dOi si'rc khóe, do nhit d cüa ngithi 
lao dng tnrác khi quay ti-a 1i lam vic tai  khu dch vi.i và hang ngày; không thrçic 
bô tn lam vic cho nhting nguai có It nhât m)t trong các triu cbüng mt môi, s&, 
ho, dau rat h9ng, kho thô. 

4. Ti cixa/khu vrc ra, vào khu djch vi: b6 tn ngthi do nhit dO cho khách 
hang den khu djch vii theo quydjnh cüa Chinh phü, Ban Chi dao  Quôc gia phông, 
chong djch COVID-19; yeu can nguai lao dng, khácb den phái sat khuan tay, 
deo khâu trang (tri khi an) và gi'it khoãng cách theo quy djnh; bô tn bin báo quy 
djnh phông, cbMg dch dôi vài khách hang; ti các khu vrc Co xép hang phâi ké 
v?ch gian cách giüa các khách hang theo quy djnh. 

5. B tn dü thiing drng cht thai cO nAp day; b tn d&y dii khu vçrc ri'ra tay, 
nhà v sinh và dam bão luôn cO dU nu&c sach  và xà phông hoc dung dlch  sat 
khuãn tay cho ngithi lao dOng,  lam vic, ban hang tai  khu djch viii và khách hang. 
Di vOi nguii lao dng, lain viOc tai  khu djch viii không the thi khôi v ti-I trong 
ca lam vic, pbãi cung cap dung djch sat khuân tay Co chia con. 

6. Cung cAp dy dü khu trang và yêu c.0 ngithi lao dng, ngr& lam vic, 
ngithi ban hang phâi luôn deo khâu trang và gui khoãng cách khi tiêp xic vai 
ngithi khác theo quy dinh. 

7. Di vth Trung tam thuang mai và siOu th hâi b fri phông each ly tam 
thôi và x11 fri khi có tnthng bcip b mOt  trong các biêu hin: mt möi, sot, ho, dan 
rat hQng, khó thâ theo hiràng dn xr ti-i khi có tnrang hçp sot, ho, khO tha tai 
Huâng dn phông, chOng Va dánh giá nguy cci lay nhiêm djch COVID- 19 t?i  noi 
lam vic va k' tue xá do Ban chi dao Quôc gia phàng, chong djch COVID- 19 ban 
hành. 

Trrnmg hçrp có ngix?ii lao dng dirçic xác djnh mAc COVID- 19 tai noi lam 
vic thI thrc hin phân luong, khi:r khuân và v sinh mOi trix&ng theo Huàng dan 
phông, chong và dánh giá nguy cci lay nhiém djch COVID-19 tai ncii lam vic và 
k tue xá do Ban chi dio Quoc gia phông, chng djch COVID-19 ban hành. 

8. DM vâi khu djch viii cO hoat dng kinh doanh, djch vi n ung 
8.1. Yeu cu thc hin d&y âü và nghiêm tüc các yêu cu v diu kiin an 

toàn thc phâm theo quy djnh tai  Khoân 2, Diêu 2 Nghj djnh 155/2018/ND-
CP ngày 12/11/2018 cüa ChInh phü ye süa dôi bO sung mOt  S6 quy djnh Iiênquan 
den diêu kiin dan tu kinh doanh thuOc  pharn vi quán l nhà nithc ciXa BO Y tê. Chi 
nh&ng c s& diX diu kiin an toàn thirc phãm theo quy djnh mâi d'ucic phép hoat 
dung. 

8.2. MOt s6  nOi dung cn thrc hin d phOng, ch6ng lay nhim djch 
COVID-19: 

- Khu c ch bin th'Crc ün, de u&ig phãi có nai rCra tay, dü nuàc sach Va xà 
phông ho.c dung dlch  sat khuân tay cho ng.thi sci chê, chê biên thrc phâm, do 
u6ng. 

- Khu we An ung phãi có ncii riXa tay, cO dñ nithc sch và xà hông hoc 
dung djch sat khuân tay; dam bào sach  s, thoáng mat, dü bàn ghe và bO tn khoang 
each giaa nhing ngixôi an ung theo quy djnh (co the xép khách bang ngôi so le 
hoc dt vách ngãn gita các khách hang); có dü d%ing ciii an uông bão dam riêng 



bit cho tfrng khách hang vâ duçic v sinh sch s, khi'i khun truc và sau khi sir 
dicing nêu sr diing li. CO dü thüng dvng rác, Co nAp dy vâ CO lot tüi. Co biên 
hirãng dan, các quy djnh ye phông, chông djch. 

- D& vâi các suAt an san, thrc phm chuyn di phãi dirge bao gói trong 
hpIt(ii kIn, an toàn và bão quãn theo quy djnh trong sut qua trmnh vn chuyn. 

- Thirc hin luu mu thüc an theo quy djnh. 

- Dam bão khách hang không dung chung các d dung nhtr cc, chai rnrâc, 
khãn tay. 

- Nhâ v sinh phâi cO dü nuóc sch, xâ phOng rra tay, giAy v sinh; darn 
bão nhà v sinh s?ch  së, v sinh khCr khuân It nhât 2 lânlngày. 

9. T chüc tp hun, thông tin, truyn thông cho tt cá ngr?ri lao dng, 
nguri lam vic, ngtthi bàn hang ti khu djch vi v vic thrc hien Hmrng dn nay 
và các htr&ng dn khác càa Ban Chi dao quôc gia phOng, chông djch COVID-19. 

10. T chfrc thông tin truyn thông v phông, chng djch bnh COVID-19 
ti khu dch vi cho khách hang. 

ii. Thirc hin dánh giá nguy ca lay nhim djch bnh COVID- 19 ti khu 
djch vv theo Phn th'r ba cia Hiràng dn nay. 

13. Thit 1p b phn d kim tra, giám sat vic thirc hin Hir&ng dn nay. 

14. Dam báo dü diu kin d t chrc thrc hin dày dü các ni dung cüa 
Huâng dn nay. 

IV. Htrfrng dn v v sinh inôi trir?rng, khir khun ti khu djch viii 
1. Nguyen tAc chung 

- Khü khuAn bng (i) chat tAy rCra thông thithng nhu chai xjt ty rcra da näng 
dung sn hoäc (ii) pha dung dich tây rCra bôn cAu gia dung (chira khoâng 5% 
sodium hypochiorite) theo t l 10 ml dung djch tày rCra vài I lit nrnrc d thành 
dung djch cO khâ nàng diet vi rCit, hoc (iii) dung djch chira 0,05% do ho?t tInli 
sau khi pha hoc (iv) con 70%. Chi pha dung dch dU dung trong ngày. Dung con 
70% d lau các be mat thiet bj din tu dé bj an mon bâi hóa chat hoc CO tiêt din 
nhO. Thai gian each ly sau khi khir khuân it nhât 30 pht'it. 

- Uu tiên khr khuAn bAng each lau rCra. Di vth các bà mt bn phái &rçic 
lam s?ch  bang xâ phOng và rnthc tnrOc khi khfr khun, 

- Sr ding khu trang, gang tay cao su, quAn áo bão h khi thijc hin v sinh, 
khrkhuàn. 

2. V sinh môi trtrèiig, khir khun ti noi lam vic cüa ngirOi lao dng, 
ngirOi làni vic, ngtrOi ban hang 

2.1. Lam IdE cong tác v sinh chung tqi no'i lam vic 
- D6i vói nen nhà, ti..r&ng, bàn h& các de 4t trong phOng, ncri ch bin thirc 

an, gian ban hang, các b mat  có tiep xUc: kWr khuân it nhat 01 lânlngày. 
- Di vài các vl tn tip xic thu&ng xuyên nhu tay nAm cira, tay vjn cAu 

thang, tay yin  lan can, nut bArn thang may, cong täc din, bàn phIm may tinh, diêu 
khiên tir xa, din thoai dUng chung, nut bArn t?i  cay ATM, may ban hang tr 
dng...: khir khuAn It nhât 02 lãnlngay. 



- Tai khu virc cong cong nhu cay ATM, may ban hang tix dng, bInh nithc 
uong cong cong thI bó ti-i dung dch sat khuân tay dê nguâi lao dQng, khãch hang 
sat khuân tay tnthc khi sCr ding. 

- Di vài khu v sinh chung: v sinh khi:r khu.n It nht 02 iAnJOl ca lam 
vic hoc 01 ngày. 

2.2. Tang cwông thông khI ti các khu vic, v tn lam vic bang cách tAng 
thông gió hoc mc cfra ra vào vâ cira so, sir diing qut hoc các giãi pháp phü hcip 
khác. Hn chê sir dicing diêu hôa (nêu có the). 

3. 9 sinh môi tru*ng, khir khun tI các khu cung cp djch vt cho 
khách hang 

3.1. Ta chá'c khükhun k/lu djch viz  nhwsau: 
- D6i v&i nn nhà, tu&ng, các d 4t hong phông, gian ban hang, kim vui 

chcñ cüa tré em, nhà hang An uông, quay kinh doanh thirc An ngay, khu v sinh 
chung: khi'r khuAn it nhât 02 lân/01 ca lAm vic hoc 01 ngày. Dôi vth nhà hang 
tin hành khü khuAn mt bàn An, ghê ngôi ngay sau khi mOi hrqt khách r&i di. 

- Di vi vl hi cO tip xic th.thng xuyên nhu tay nm cira, tay vjn cu thang, 
tay vn lan can, bang diêu khién thang may, cabin thang may, gio hang, xe dAy 
hAng: khr khuAn it nhAt 04 lAnlngay. 

3.2. Tang cwó'ng thông k/lI ti các phông và các khu virc cña khu dch vii 
bAng each ma cira ra vào và ci'ra so, si:r ding quit, h?n  chê sir dung dieu hóa (nêu 
có the). 

4. Xtr 1 cht thAi: b ti-I di thmg ctmg rae có np day,  dt 6 vi tn thun 
tin tai khu djch vi cho nguai lao dng, khách hang và thre hin thu gom, xr I 
hAng ngày theo quy djnh. 

PHAN THU BA 
HUNG DAN DANH GIA NGUY CO LAY NHIEM D!CH 

COVID-19 TAI KHU DTCH  VJJ 

I. Mite dich dánh giá 
Dánh giá nguy ccr lAy nhim djch bnh COVID- 19 tai khu djch vu vA chii 

dng thirc hin các bin pháp khàc ph\ic. 
II. Phiroiig pháp dnh giá 
1. [Mi vài ngui lao dng, ngithi lam vic, ngi.r&i bAn hang hong thM gian 

lam vic ti khu djch vi: tx dánh giá theo bAng kiêm ti BAng 1.1 

2. [Mi v&i Ban quAn lr và ngrii si1 diing lao dQng: 
- Tu dArth giá tráeh nhim thrc hin cOng tAc phông, chng djch bnh 

COVID-19 ti khu djch vii c'Cia Dan vj quãn l theo bAng kiêm ti BAng 1.2 

- Kim tra, di chiu, dánh giA vic chap hAnh các bin phAp phông, ch6ng 
djch bnh COVID- 19 cia ngthi lao dng, ngu&i lam vic, ngir&i ban hang trong 
thii gian lAm vic ti khu djch vi theo BAng 1.1. 

ifi. Ni dung và hithng dn dánh gii 
1. Ni dung dAnb giá 



1.1. D6i vói ngwô'i lao dng, ngwfn lam vic, ngithi ban hang trong thoi 
gian lam vi?c tii kixu djch vii. 

Bang i.i. Bang dánh giá nguy cci lay nhim djch bnh COVID-19 di vói 
nglrri lao dQng, ngi.ri lam vic, ngithi ban hang ti khu djch vi 

IT NQI DUNG 

Thang dim chm 
Dim 
chm 

thirct 
Co 

th(rc 

(diem 
to, da) 

Co 
nhwng 

A k/tong 
, 

daydu 

K/tong 
t/urc 

.•. 
hi?1z 

Trizorc khi dn khu djch v 41: 

1.1 CO thtrc hin vic: tir do n1iit d 5 2,5 0 
hang ngày (néu Co th), náu có mt 
trong các biêu hin mt môi, sot, ho, 
dau rat hçng, khó th& thI báo cho 
ngir&i si'r diging lao dng, &m vj quãn 
1 khu dch vigi và nghi ó' nhà dê theo 
dôi süc khOe 

1.2 Co thirc hin vic; không den khu 5 2,5 0 
djch vu nêu dang trong th&i gian cách 
ly tai  nhâ. theo yêu câu cña cci quan y 
te 

2 Trong th?ri gian lam vic ti khu 
djch vy: 

2.1 Co thirc hin vic: luôn deo khu 15 7,5 0 
trang diing cách theo hizOng dn cüa 
B Y tê; deo g.ng tay khi ché biên, 
tiê xüc trijc tip vài thirc an, thc 
pbâm 

2.2 CO thrc hin vic: không bt tay, 10 5 0 

han ch tiêp xác v6i khách hang (nêu 
có the), giü khoâng cách theo quy 
djnh 

2.3 CO thtrc hiên viêc: thithng xuyén rüa 10 5 0 
tay vri xà phOng và nithc sach  hoc 
dungdjch sátkhu.ntay 

2.4 CO thu'c hin vic: yêu cu, htràng 10 5 0 
dn khách hang rCra tay vâi xà phông 
Va nithc sach  hoc dung djch sat 

khuan tay 



TT NQI DUNG 

Thang dim cJim 
Dim 
chm 

thirc t 
Co 

thwc 

iem 
toi da) 

Co 
nhung 
khong 

Không 
th(rc 
,,.. içn 

2.5 CO thirc hin vic: che kin müi, 5 2,5 0 
ming khi ho hoc hat hth b&ng 
khu'u tay áø, khàn vài hoc khán tay 
hoc kh.n giây 

2.6 CO thtrc hin vic: tránh dua tay len 5 2,5 0 
mat, mfli, ming dé tránh lay nhim 
Wnh 

2.7 CO thtrc hin vic: b tn cb ngi 10 5 0 
cho khách dam bàn khoãng each theo 
quy djnh 

2.8 CO thirc hiên. vic: v sinh, khir 10 5 0 
khuân be mt bàn, gh ngôi ngay sau 
khi môi hrqt khách thi di 

2.9 Co thirc hiên vic: không ding 5 2,5 0 
chung các do dàng Ca nh.n nhtr côc, 
chai nuâc, khàn tay,... 

2.10 CO thtrc hiên vic: bO rae dung nai 5 2,5 0 
quy djnh tai khu djch vi 

2.11 Co thirc hin vic: báo cho can b 5 2,5 0 
phi trách phông, chng djch ti khu 
djch vi và ngithi s'fr ding lao dng 
nêu phát hin bàn than hoac  ngtr&i 
lam vic, ngi.rôi ban hang cUng hoc 
khách hang néu có mOt  trong các biêu 
hien mt mOi, sot, ho, dau rat hong, 
khô thi 

Tng dim 100 
dim 

50 
dim 

0 dim 

Xp loal nguy co: 
- Tir 80 dn 100 dim: thuc hin tht, it nguy ca lay nhim. 
- Tir 50 dn 79 dim: thrc hin trung birth, cO nguy cci lay nhim. 
- Tr 0 dn 49 dim: thrc hin chira tot, nguy c lay nhiëm cao. 



Lmi : sau khi dánh giá có nguy ccr lay nhim, nguy ca lay nhim cao thj 
can rà soát khàc phic ngay dê dam bâo không lay lan djch bnh và an toàn cho 
nguri lao c1ng, ngix&i lam vic, khách hang. 

1.2. ii vái Don vj qudn l và ngwà'i sfrdyng lao dç3ng 
Bang 1.2. Bang dánh giá nguy cci lay nhim djch bnh COVID-19 d& vói 

dcm vj quán l và ngiri sCr diing lao dng 

TT NQI DUNG 

Thang dim chm 
Cóth(rc 
hin 

(diãm tãi 
da) 

Co 
nlurng 
không 
day dñ 

Không 
thcc 
hin 

Dim 
chm 

thyc t 

Co thirc hiên vic: xây dirng kê hoach 4 2 0 
phông, chông djch COVID-19 t?i  khu 
djch vii 

2 CO tlnrc hiên vic: phân cong va cong 4 2 0 
khai thông tin lien 1c (ten, so din thoi) 
cüa can bdâu môi phii trách ye cong tác 
phông, chOng dch bnh COVID-19 t?i 
khu djch vti 

3 Co thtrc hin vic: k9 cam két vài chInh 4 2 0 
quyn da phtrcmg ye vic th'trc hin dung 
các quy djnh, huâng dn ye phông, chông 
djch COVID-19. Yêu câu các t ch'rc, cá 
nhân có kinh doanh ti Trung tam thuing 
mai, siêu thj, chçi phái k' cam këtthijc 
hin dung các quy dnh, hixàng dan và 
phOng, chong djch COVID-19 tai  khu 
djchvi 

4 CO thirc hin vic: khai báo y té din tir, 5 2,5 0 
theo dôi sirc khôe, do nhit d cüa ngithi 
lao dng trLc khi quay trâ 1i lam vic 
tai khu djch vti vã hang ngày; khOng thrçic 
bO tn lam vic cho nhUng ngthi Co it nhât 
mGt trong các triu chirng mt mOi, s6t, 
ho, dau rat hQng, khO th&. 

5 Co thtrc hiên viêc: cung cap day dU khâu 7 3,5 0 
trang Va yêu câu ngi lao dng, ngir&i 
lam vic, ngi.thi ban hang, khách hang 
phâi luOn deo khâu trang (tnr khi an) và 
gii khoãng cách v&i nguôi xung quanh 
theo quy dlnh 

6 Co thirc hiên vic: tti cüa/khu vçc ra, 7 3,5 0 
vào khu djch vii bô trI ngtrii do nhit dO 



TI NQI DUNG 

- Thang dim chm 
Céthuc 
hin 

(diem tôi 
da) 

Co 
nhwng 
không 
day dü 

Không 
thrc 
hin 

Dim 
chm 

thc t 

cho khách bang, giii khoãng cách theo 
quy djnh, bô ti-I biên báo quy djnh phông, 
chOng djch dôi vth khách bang; ti các 
khu vrc có xp hang phái ké vich giãn 
each gitta các khách hang theo uy djnh 

7 Vsinh môi trt*ng, khfr khuan 
7.1 CO thrc hin vic: khir khun d61 vói nèn 4 2 0 

nhà, wông, bàn gh& các do vt tai  nñ lam 
vic khr khuân It nht 01 lân/ngày. Khr 
khuân it nhât 02 lãn101 ca lam vic hoc 
01 ngày tii cáckhu cung cap djch vi,i cho 
khách hang. Dôi vvi nhà hàn tiên hành 
khr khuân mt bàn an, ghê ngôi ngay sau 
khi mi hrqt khách r&i di 

7.2 C thirc hin vic: khr khun It nht 04 4 2 0 
lanlngày ti khu djch vi dôi voi vj ti-I cO 
tiêp xCic thuing xuyên nhu tay nam ct'ra, 
tay vjn cau thang, tay vjn Ian can, bang 
dieu khin thang may, cabin thang may, 
giô hang, xe dy hang. Khü khuân It nhât 
02 lânlngày dôi vài noi lam vic. 

7.3 CO thuc hin viêc: bô frI dung djch sat 7 3,5 0 
khun tay dé ngtrii lao dng, khách hang 
sat khuân tay ti khu we cong cong nhtr 
cay ATM, may bàn hang tir dng, bInh 
rnràc uông cong cong 

7.4 CO tbirc hin vic: v sinh khü khuân It 5 2,5 0 
nh&t 02 lân101 ca lam vie hoc 01 ngày 
di vi khu v sinh chung 

7.5 CO thtrc hiên vic: Thông khI tti các khu 3 1,5 0 
vrc, vj ti-I lam vic bang cách tang thông 
gió hoc mi ci1a ra vào và cra sO, sir ding 
qut hoc các giài pháp pht bçTp khác. 
Hin chô sir ding diu hOa (nu có the) 

8 Co thirc liiên viêc: b ti-I dü thng drng 1,5 0 

rae có nap day,  dt a vi tn thun tin ti 
khu djch vi cho ngithi lao dng, khách 
hang vâ thxc bin thu gom, xir l hang 
ngày theo quy djnh 



TT NO! DUNG 

Thang dim chm 
Cóthrc 
hin 

(diem tôi 

Co 
nhwng 
không 
day dü 

Không 
1hyc 
hin 

Dim 
chm 

thrc t 

Co thtrc hin vic: luôn có îü nithc sach 3,5 0 

và xà phông hoc dung djch sat khuãn tay 
cho ngix&i lao dng, lam vic, ban hang 
ti khu djch vi và khách hang 

10 CO thLrc hin vic: hin dÀy dü và ,thc 5 2,5 0 
nghiêm tüc các yêu can ye diu kin an 
toàn thirc phÀm theo quy djnh 

11 CO thirc hin vic: dâmbáo khách hang 3 1,5 0 
không dmg chung các do dung nhu côc, 
chai mthc, khAn tay... 

12 COthtrchinvic:nhàvsinhphâicOdü 3 1,5 0 
nu&c sch, xà phông rCra tay, giây v sinh; 
dam báo nhà v sinh sch sê, v sinh khi'r 
khuÀn It nhât 2 1k1ngà 

13 CO thtrc hin vic: to chüc tp huân, 5 2,5 0 
thông tin, truyên thông cho tat cá ngu&i 
Lao dng, ngi.râi lam vic, ngtthi ban hang 
ti khu djch vii ye vic thirc hin Hurng 
dn nay va các htràng dan khác cüa Ban 
Chi d.o quôc gia phOng, chông djch 
COVID-19 

14 COhirc hin vic: t chrc thông tin 5 2,5 0 
truyên thông ye phOng, chong dlch  bnh 
COVID- 19 cho ngithi lao dng, lam vic, 
ban hang vã khách hãn 

15 CO thu'chin vic: thiêt 1p  b ph.n và t 5 2,5 0 
chirc kiêm tra, giám sat vic th?c hin 
cong tác phông, chOn djch COVID- 19 

16 Co thuc hin viec: to chi'rc rà soát sue 5 2,5 0 
khOe cho nguài lao dng tnràc khi quay 
tth li lam vic. Riêng dOi vài nhân viên 
nâu an, nhân vién phic vi' bàn ti các nhà 
hang phai dirçic kiêm tra src khOe truâc 
khi quay trà li lam vic Va ducrc theo dOi 
sic khóe hang này 

17 Co thirc hin viêc: yeu câu ngixñ lao 5 2,5 0 
dng, ngri lam vic, nguii ban hang 
phái dánh giá theo Bang 1.1 

100 
dim 

50 dim 0 dim 



Xp Ioi nguy co: 
- Tr 80 dn 100 dim: thrc hin t&, it nguy cci lay nhim. 
- Tir 50 dn 79 dim: th%rc hin trung bIrth, co nguy Ca lay nhiêm. 
- Ti'x 0 dn 49 dim: thuc hin chixa t&, nguy cci lay nhim cao. 
Uru r: nhtin khu vixc nào sau khi dánh iá có nguy cci lay nhim, nguy cci 

lay nhim cao thI can rà soát khàc phi1c ngay dé dam bão khóng lay lan djch bnh 
và an toàn cho ngirii lao dng, ngtthi lam vic, khách hang. 

PHAN TH(JTtX 
TO CH(JC THLJC H1N 

1.BYt 
- Chi d?.o  Sà Y t trin khai các cong tác chuyën mOn y t phông, ch6ng 

djch COVID- 19 theo Hu&ng dn nay tai khu djch vii. 
- T chfrc hoc ph& hçip kim tra, giám sat vic thrc hin cOng tác phông, 

chOng dlch. 
- T6ng hçip tlnh hlnh thrc hin trên toàn qu6c và báo cáo kt qua trin khai 

ye Ban chi dao QuOc gia phông, cMng djch bnh COVID- 19. 
2. B Cong thuong 
- Chi dto Si Cong thucing và các &m vi có lien quan nghiem trc triên khai 

Huâng dan nay ti khu dch vi. 
- Phi hçtp kim tra, giám sat vic thrc hin cOng tác phông, chng dlch  t.i 

khudjchvii. 
3. Uy ban nhân dan cp tinh 
UBND cp tinh chi do và phân cp các Si, ban ngành và UBND các cp 

thirc hin theo thâm quyn nhüng ni dung sau: 
- Can cr vào Hurng dn nay xây ding k ho.ch trin khai cong tác phông, 

cbOng djch benh  COVTD-19  tai  khu djch v,i và. chi dao  các &m vj quãn l' khu 
dch vii tiOn hành dánh giá nguy cci lay nhiêm djch bnh COVID-19 hoc ban 
hành hurng dn chi tiêt cho phü hccp vài tinh hInh thrc tiên cüa dja phuong và 
các van ban chi dao  khác nêu CO. 

- Chi dto t chrc ph bin, huàng dn, tuyén truyn, trin khai Htrcng d.n 
nay trên dja bàn. 

- Dam báo dü kinh phi d trin khai tp bun, tuyên truyn huâng dn nhüng 
vic cn lam d phOng, chông djcb beth COVID-19 tai  khu djch viii. 

- Can cii vào tinh hinh thrc t ti dja phucing, Uy ban nhân dan cp tinh 
quy djnh thn suât kiêm tra, dánh giá; bô sung, diu cbinh Hinrng dn cho phi hcrp 
vOi trng 1oti hmnh và quy mô các trung tam thucing mi, siêu thj, chq, nhà hang. 

- Báo cáo kt cuá trin khai v Ban Chi dao  Quc gia phOng, ch6ng djch 
bnh COVID-19 c1 tong hcip. 

4. Uy ban uhan dan cp huyn, xä 
- Phi hcp v&i các dan vj có lien quan trién khai cOng tác pbông, chong 

djch COVID-19 ti khu djch vi và dánh giá nguy cci lay nhim dch COVID-19 



theo Hizâng dn nay. Di vài nhng khu djch vtJ có nguy cci lay nhim cn yêu 
cu don vj quâii 1 và ngir&i sir ding lao dng có các bin pháp khAc phiic và giám 
sat vic khãc phiic. 

- Thng cir&ng kim tra, giám sat vic thirc hin cong tác phông, ch6ng djch 
COVID-19 tai khu dch vi trên dia bàn. 

- U' ban nhân dan cp xA báo cáo kt qua trin khai v U' ban nliãn dam 
cap huyn dê tOng hqp; Ur ban nhân dan cap huyn báo cáo két qua triên khai ye 
U' ban nhân dan cap tinh d tng hcip, báo cáo B Y t theo quy dnh. 
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