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CÔNG ĐOÀN TBS NGHĨA CỬ ĐẸP
SẼ TÔ THÊM SẮC MÀU
YÊU THƯƠNG CHO CUỘC SỐNG
☐☐ NGỌC TÂN

Lãnh đạo công đoàn khu vực 1 tặng quafcho công nhân khó
khăn vượt qua đại dịch Covid-19

C

ông tác chăm sóc người lao động là việc làm

thường Xuyên của BCH Công Đoàn- BCS NLĐ
TBSGroup. Luôn thể hiện vai trò là tổ chức đại diện
chăm lo quyền và lợi ích chính đáng cho người
lao động. Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa. Là cầu
nối giữa người lao động với doanh nghiệp. Nhiều năm qua
Công đoàn TBS Thường xuyên vận động hỗ trợ cho công
nhân có điều kiện hoàn cảnh khó khăn; những hoàn cảnh
không may lâm bệnh hiểm nghèo; Tổ chức gặp mặt động
viên, tặng quà, tiền thưởng cho CNLĐ dịp lễ, Tết; chuyến xe
nghĩa tình về quê đón tết... đã tạo nên một nét văn hóa, một
giá trị nhân văn sâu sắc giúp cho người lao động gắn bó lâu
dài với doanh nghiệp.
Trong bối cảnh tình hình diễn biến phức tạp của dịch
bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, ảnh hưởng nhiều
đến các hoạt động SXKD nói chung và đặc biệt đối với công

nhân lao động khó khăn lại chồng chất khó khăn. Trong
lúc này, những món quà tuy nhỏ nhưng tràn đầy tình yêu
thương, thể hiện sự quan tâm trong tập thể Gia đình TBS sẽ
sưởi ấm những cảnh đời CNLĐ khó khăn.
Ban chấp hành Công đoàn, Ban chăm sóc NLĐ TBS Group đã
kêu gọi những tấm lòng nhân ái tham gia chương trình quyên
góp xây dựng Quỹ hỗ trợ khó khăn cho CNLĐ TBS Group..
Qua kêu gọi đã có những tập thể cá nhân với tấm lòng
hảo tâm đóng góp chia sẻ những khó khăn cùng với CN
lao động TBS, giúp nhau vượt qua đợt dịch nguy hiểm này.
Đến ngày 23.4.2020 Cuộc vận động đã được 241.5280.000đ
trong đó: Tập thể khối bất động sản là 27.100.000đ; Tập thể
NM1 là 22, 270, 000đ; Tập thể khối ANBV&ĐTCSNLĐ 8, 600,
000đ; Tập thể VP2 là 46, 450, 000đ; Tập thể TBS Miền Đông là
23.900.000đ; Tập thể ICĐ là 22.520.000đ; Tập thể Phân Xưởng
Gò 285 là 3, 600, 000đ; Tập thể NM SK1 là 15, 550, 000đ; Tập thể
nhà máy SK2 là 11, 800, 000đ; Tập thể NM Đồng Xoài 18, 000,
000đ;Tập thể NM An Giang 41, 790, 000đ. BCH Công đoàn sẽ
tiếp tục đón nhận những tấm lòng nhân ái của toàn thể
CBCNV lao động hỗ trợ cho cuộc vận động trên tinh thần
“một miếng khi đói bằng một gói khi no”.
Từ nay đến trước 30/4 BCH TBS sẽ tổ chức cấp quà hỗ
trợ đúng như dự kiến để kịp thời hỗ trợ CN khó khăn, nhất
là trong mùa dịch Covid-19. Rất mong lãnh đạo các khu vực
nhà máy; BCH Công đoàn các đơn vị tiếp tục vận động gửi về
BCH Công đoàn sớm nhất.
Một lần nữa với sự chia sẻ đồng cảm cùng đồng nghiệp
không may đang gặp khó khăn hoạn nạn, chúng tôi tin rằng
chương trình này sẽ thành công và được sự ủng hộ nhiệt tình
của đông đảo CB-CNV TBS Group và các mạnh thường quân.

Công Nhân khó khăn tham dự
nhận quà vượt qua đại dịch Covid-19
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CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN LAO ĐỘNG
CÙNG TBS GROUP CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG
VƯỢT QUA KHÓ KHĂN, ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH COVID-19
☐☐ THẢO PHƯƠNG

C

ó thế nói dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

Covid-19 không những diễn biến hết sức phức
phức tạp, số lượng các ca nhiễm, ca tử vong không
những ngày càng tăng mà còn tác động rất lớn
đến tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trên toàn thế giới,
trong đó có Việt Nam và làm ảnh hưởng trực tiếp đến mọi
mặt đời sống người lao động TBS chúng ta: Con em chúng ta
phải tạm ngưng việc học để phòng chống dịch, hoạt động
sản xuất, kinh doanh bị đình trệ do không có vật tư, không
đủ đơn hàng. Các quốc gia và vùng lãnh thổ là thị trường
chính của ngành da giày, túi xách của Việt Nam hiện đang là
tâm dịch của Thế giới.
Cùng với việc củng cố, ổn định bộ máy sản xuất, Công
đoàn TBS với vai trò là cánh tay đắc lực trong việc chăm
lo đời sống cho CBCNV. Cùng với sự phát triển lớn mạnh
của Công ty, 30 năm qua, dưới sự chỉ đạo Đảng Ủy, HĐQT
và sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ có hiệu quả của lãnh đạo
doanh nghiệp, Công đoàn Công ty đã động viên CBCNV
đoàn kết thi đua lao động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
chính trị mà nghị quyết Đại hội Công đoàn đã đề ra. Ngày
01 tháng 04 năm 2020 vừa qua thay mặt HĐQT và Ban chỉ
đạo phòng ngừa dịch bệnh Covid 19 TBS GROUP, Chủ tịch
Công đoàn Công ty Nguyễn Thị Vui đã có Thư ngỏ về việc
chung sức, đồng lòng cùng nhau vượt qua khó khăn, đẩy
lùi dịch bệnh Covid-19 đến toàn thể cán bộ công nhân
viên trong toàn hệ thống TBS. Qua đó ra lời kêu gọi toàn
thể cán bộ công nhân viên trong toàn Tập đoàn: phát huy
những kết quả đạt được tiếp tục nỗ lực hết sức mình thực
hiện những biện pháp quyết liệt hơn nữa để khống chế
đại dịch, cố gắng duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh
bình thường, an toàn.
Để làm được điều đó cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn
nữa của toàn hệ thống tuân thủ tuyệt đối các chỉ đạo của
Chính phủ, Chính quyền địa phương, HĐQT và Ban chỉ đạo
phòng chống dịch bệnh Công ty để cùng nhau đẩy lùi dịch
bệnh, sớm ổn định cuộc sống; đặc biệt chung sức, đồng
lòng, cùng công ty thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,
tương trợ giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn, thử thách;
Sẵn sàng chia sẻ, trong những ngày công ty không đủ việc
làm, CB-CNV trong toàn Tập đoàn tình nguyện ngừng việc
không hưởng lương. Đặc biệt sự tự giác, ý thức chấp hành
của mỗi người lao động trước những quy định, những
khuyến cáo của các cơ quan y tế và của các cấp chính
quyền với tinh thần mỗi người lao động là một chiến sĩ,
một pháo đài trên mặt trận phòng chống dịch.
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Những gì chúng ta làm được ngày hôm nay là nhờ tinh
thần đoàn kết, không ngại vượt qua khó khăn, gian khổ
của nhiều thế hệ người lao động. Tự hào với truyền thống
đó, chúng ta quyết tâm giữ vững những thành quả đã đạt
được, cùng nhau xây dựng công ty phát triển trường tồn.
Phát biểu trong cuộc họp giao ban hàng tuần Phó Chủ
tịch HĐQT, Trưởng ban, Ban chỉ đạo phòng ngừa dịch bệnh
Covid 19 - TBS GROUP, Ông Cao Thanh Bích nhấn mạnh: “TBS
chúng ta có niềm tin sẽ làm tốt việc đẩy lùi, chặn đứng đại
dịch, nếu chúng ta áp dụng mọi biện pháp, mọi sáng kiến
bảo vệ an toàn sức khỏe cho người lao động, sớm đưa nhịp
sống trở lại bình thường, đồng thời quyết tâm hiện thực hóa
các mục tiêu sản xuất kinh doanh”.
“Chính Vì thế, mà chúng ta hưởng ứng và hoan nghênh
lời kêu gọi của Ban chấp hành Công đoàn Công ty phát động
phòng chống đại dịch”, đồng thời mong muốn truyền thông
tăng cường phát hiện, chia sẻ, nhân rộng những gương tốt,
việc tốt nhiều hơn nữa, lan tỏa những giá trị sống tích cực,
nêu cao tinh thần đoàn kết "tương thân tương ái", "thương
người như thể thương thân", "lá lành đùm lá rách" của dân
tộc, điều bao đời nay luôn là giá trị nền tảng của dân tộc Việt
Nam và đem lại sức mạnh để chúng ta vượt mọi khó khăn
thử thách, đi đến thắng lợi cuối cùng”.
Tất cả chúng ta cùng nhau vun đắp ý thức giữ gìn sự an
toàn của cộng đồng, trật tự xã hội trước đại dịch. Những
đóng góp to lớn và quý giá lúc này là góp phần quan trọng
vào việc xây dựng hình ảnh một TBS đoàn kết, an toàn và
nhân ái. Một TBS vừa kỷ niệm 30 năm ngày thành lập đã
đánh dấu một chặng đường hình thành và phát triển với
những dấu ấn kỳ tích.
.
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CÔNG ĐOÀN NGÀNH
CÔNG NGHIỆP TÚI XÁCH - TBS GROUP
CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
☐☐ HỒNG SƠN

T

rước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19,
cùng với Chính quyền, các cấp Công đoàn trong toàn
hệ thống TBS, trong đó có Công đoàn Ngành Túi xách
đã chủ động triển khai nhiều kế hoạch, hoạt động với
mục tiêu: chung tay ứng phó, khống chế dịch bệnh nhằm bảo
đảm sức khỏe cho người lao động, giúp DN ổn định sản xuất.
Để nâng cao hiệu quả phòng chống dịch COVID-19, Công
đoàn Ngành Túi xách - TBS GROUP đã tăng cường tuyên truyền
và yêu cầu các đơn vị trong Ngành phải thường xuyên kiểm tra,
giám sát công tác phòng chống dịch bệnh, Từ đó, nâng cao ý
thức của cán bộ, công nhân viên nhằm bảo đảm vệ sinh cá nhân
và môi trường xung quanh. Đặc biệt, các bộ phận thường xuyên
trực tiếp làm việc với khách hàng cũng được trang bị đầy đủ các
biện pháp phòng dịch, thường xuyên cập nhật thông tin mới
nhất về dịch bệnh và được hướng dẫn để xử lý các tình huống có
thể xảy ra tại nơi làm việc.
Bên cạnh đó, tại căn tin Ngành lưu lượng người lao động đến
mua sắm sau những giờ giải lao và tan ca rất đông, Vì thế, căn tin
đã chủ động các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh như: Khuyến
cáo nhân viên đeo khẩu trang y tế trong suốt thời gian làm việc;
thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn; tiến hành khử
trùng thường xuyên trong khuôn viên căn tin. Ngoài ra, các căn
tin Ngành túi xách cũng đã khuyến nghị người lao động đo thân
nhiệt; đeo khẩu trang khi vào căn tin, nên rửa tay sát khuẩn khi
vào mua hàng và khi ra khỏi căn tin. đồng thời cũng kiên quyết từ
chối phục vụ người lao động không hợp tác hoặc không đủ điều
kiện an toàn về phòng chống dịch bệnh Covid 19.
Ngoài ra Công đoàn Ngành Túi xách - TBS GROUP cũng
thường xuyên thực hiện phun xịt hóa chất sát trùng trong, ngoài
khuôn viên Nhà máy và tất cả các xe tải chở hàng. Đồng thời,
Công ty cũng quy định, trong thời gian làm việc, người lao động

Kiểm tra đo thân nhiệt cho công nhân trong giờ làm việc

phải đeo khẩu trang bảo đảm tiêu chuẩn, trang bị bảo hộ lao
động khi làm việc. Công ty cũng đã bố trí khu vực rửa tay, cung
cấp dung dịch rửa tay sát khuẩn cho công nhân, lao động vệ sinh
sau mỗi giờ tan ca và trước giờ ăn tại bếp ăn tập thể. Để nâng
cao công tác phòng bệnh, Công đoàn Ngành thường xuyên cho
nhân viên vệ sinh lau chùi phòng ốc, các vật dụng thường hay sử
dụng trong quá trình hoạt động sản xuất, vận chuyển.
Ban chỉ đạo phòng ngừa dịch bệnh Covid 19 Ngành Túi xách TBS GROUP đã khẩn trương triển khai chỉ đạo các cấp Công đoàn
trong toàn ngành nêu cao tinh thần “chống dịch như chống giặc”,
không được lơ là, chủ quan. Tính đến thời điểm này, Ban chỉ đạo đã
tổ chức hàng hàng loạt các chuyến làm việc, giám sát các đơn vị
trong toàn Ngành, nhất là các đơn vị như: Coach 1, Coach 2, Coach
3 và Nhà máy 4. Qua giám sát cho thấy sự chủ động, quyết liệt của
các cấp Công đoàn đã góp phần mang lại hiệu quả từ công tác
tuyên truyền, vận động đến sự đồng hành, chung tay với các đơn
vị trong toàn Ngành.
Tiêu biểu như nhà máy Coach 3 luôn chủ động phối hợp
với các đơn vị trong ngành và hệ thống làm tốt công tác tuyên
truyền, vận động người lao động nâng cao nhận thức trong
công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, không được chủ
quan, lơ là và cũng không nên hoang mang lo sợ, song cũng
nên hạn chế đến chỗ đông người khi không có việc cần thiết,
phun xịt khử trùng nhà xưởng, trang bị khẩu trang, nước rửa tay
sát khuẩn, nâng cao chất lượng bữa ăn ca, bố trí ca làm việc phù
hợp..., nhằm đảm bảo an toàn để công nhân yên tâm sản xuất.
Sự chủ động của Ngành túi xách, sự quyết liệt của Công đoàn
Ngành thể hiện rất rõ qua hành động chung tay phòng chống
dịch bệnh, tạo sự yên tâm, niềm tin cho người lao động, góp phần
đưa hoạt động sản xuất kinh doanh đi vào ổn định, thúc đẩy sự
phát triển của DN nói riêng, địa phương nói chung.

Công đoàn Túi Xách triển khai công tác
phòng chống dịch thường xuyên cho
các tổ công đoàn của phân xưởng

GIA ĐÌNH TBS GROUP
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NHIỀU HOẠT ĐỘNG Ý NGHĨA
TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
CỦA NHÀ MÁY NỘI THẤT
AMERICAN HOME - TBS GROUP
☐☐ THẢO PƯƠNG

T

Nhà máy Gỗ kiểm tra chặt chẽ thân nhiệt
CBCNV lao động trước khi vào nhà máy
rước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết

sức phức tạp, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống
chính trị, của toàn lực lượng, Nhà máy nội thất
American Home - TBS GROUP cũng đã triển khai
quyết liệt đồng bộ các biện pháp và nhiều hoạt động chung
tay cùng cộng đồng tham gia phòng, chống dịch một cách
có hiệu quả, giữ vững an ninh trật tự và an toàn trong sản
xuất kinh doanh
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của HĐQT và Ban chỉ đạo Phòng
chống dịch bệnh Covid 19 - TBS GROUP “chống dịch như
chống giặc”, Nhà máy nội thất American Home - TBS đã
thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 nhằm
triển khai các biện pháp, huy động tối đa lực lượng phối hợp
với các đơn vị trong Nhà máy để phòng, chống dịch.
Xác định công tác phòng, chống dịch Covid -19 là nhiệm
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vụ quan trọng và cấp thiết hiện nay, Ban chỉ đạo Nhà máy
nội thất American Home - TBS GROUP đã tổ chức quán triệt,
tuyên truyền cho toàn thể cán bộ, CNV nhận thức rõ tính chất
nguy hiểm của dịch Covid-19 và trưng bày trực quan các panô, áp-phích được bố trí trong khắp Nhà máy và ở những
vị trí thuận lợi, dễ nhìn, nhiều người qua lại, đồng thời triển
khai cấp phát khẩu trang miễn phí và trang bị đầy đủ nước
rửa tay kháng khuẩn cũng như những dụng cụ, phương tiện
cần thiết trong công tác phòng chống dịch bệnh.
Bên cạnh công tác kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn
đối với trong giờ hành chính và duy trì hàng ngày nhằm
phòng tránh dịch bệnh lây nhiễm vào đơn vị, cộng đồng
và phát hiện những trường hợp có biểu hiện sốt, nghi ngờ
nhiễm Covid-19 để cách ly kịp thời.
Cùng với việc làm tốt công tác tuyên truyền phòng
chống dịch, công tác bảo đảm an ninh trật tự, Nhà máy nội
thất American Home - TBS đã chủ động chỉ đạo các đơn
vị nắm chắc tình hình, tổ chức và triển khai quyết liệt các
biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn sức khỏe
cho người lao động, phối hợp với các đơn vị trong nhà máy
tuyên truyền, nhắc nhở người lao động không tập trung tại
khu vực công cộng, nhớ đeo khẩu trang khi ra đường, chỉ ra
đường khi thực sự cần thiết, và xử lý nghiêm các hành vi vi
phạm nhằm mục đích răn đe, chấn chỉnh, thay đổi ý thức,
thói quen đến từng người lao động, từ đó tạo hiệu ứng tích
cực, giúp mọi người nâng cao ý thức bảo vệ, nâng cao sức
khỏe và có biện pháp, giải pháp phòng chống dịch bệnh
Covid-19 hiệu quả.
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TBS GROUP LÀM TỐT CÔNG TÁC
PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
☐☐ NGỌC TÂN

Cán bộ phân xưởng đến sớm
kiểm tra thân nhiệt Công nhân
trước giờ sản xuất

T

heo thống kê của Bộ Y tế Việt Nam trên thế giới đã

có hơn 2 triệu người mắt và hơn 134.000 người chết
vì dịch bệnh Covid-19 trên 211 quốc gia và vùng
lãnh thổ. Sau khi bùng phát dịch bệnh khủng khiếp
tại Trung Quốc thì các nước Như: Mỹ; Tây Ban Nha; Ý; Anh;
Pháp... dịch bệnh đang lây lan rất mạnh, số người nhiểm và
chết sẽ còn tăng trong thời gian tới. Tại nước ta từ đầu năm
đến nay có 268 trường hợp nhiễm bệnh 176 ca đã được điều
trị khỏi và không có người tử vong, cho thấy công tác phòng
chống dịch đang trong tấm kiểm soát tốt dưới sự điều hành
chặt chẻ của Đảng, nhà nước, Chính phủ.
TBS Group là một Tập đoàn đa ngành nghề với gần
40 ngàn công nhân lao động ở các nhà máy đóng chân
từ Bắc -Trung -Nam nên có nguy cơ nhiễm dịch bệnh là
rất lớn ảnh hưởng không nhỏ cho sự phát triển của công
ty nói riêng và đất nước nói chung. Xác định tinh thần
“chống dịch như chống giặc” BCĐ phòng chống dịch

Covid-19 của TBS Group đã thực hiện tốt Chỉ thị 16 của
Chính phủ và 10 nhiệm vụ đã đề ra của BCĐ nên không có
trường hợp nhiễm bệnh nào xảy ra tại Tập đoàn.
Tính đến thời đểm hiện nay công tác phòng chống
dịch Covid-19 của TBS Group tương đối ổn định. Các khu
vực nhà máy, VP đã tổ chức triển khai tốt các biện pháp tổ
chức phòng ngừa dịch bệnh đúng theo tinh thần chỉ đạo
của BCĐ phòng chống dịch của TBS và Chính phủ. Từng
nhà máy đã chủ động trong công tác phòng ngừa thể
hiện qua từng việc làm cụ thể như: Thường xuyên tuyên
truyền cho công nhân cách phòng ngừa dịch bệnh; đeo
khẩu trang thường xuyên để bảo vệ cho bản thân mình
và mọi người; không tụ tập đông người; đo thân nhiệt
trước khi vào nhà máy; khai báo y tế cụ thể rõ ràng; thực
hiện giãn cách để ngăn ngừa việc lây lan dịch bệnh; cung
cấp nước uống cho công nhân bằng chai nước lọc đã dán
tên từng người để sử dụng an toàn tránh lây nhiễm; làm
vách ngăn tại một số vị trí làm việc chật hẹp ở chuyền, tổ;
thường xuyên kiểm tra và vận động CN chấp hành tốt các
biện pháp phòng chống dịch... Việc làm đã cho thấy các
cấp Lãnh đạo nhà máy rất quyết liệt, không lơ là trong
công tác phòng chống dịch Covid-19 đặc biệt nguy hiểm
như hiện nay. Từ đó đã tạo được sự nhận thức của công
nhân mọi người đều chấp hành nghiêm cùng chung tay
với công ty để đẩy lùi dịch bệnh ổn định sản xuất.
Trong tình hình diễn biến dịch bệnh vẫn còn phức tạp rất
mong lãnh đạo các khu vực, nhà máy luôn nêu cao tinh thần
phòng chống dịch. Tiếp tục quán triệt cho toàn thể CBCNV
lao động thực hiện tốt cách phòng tránh, nghiêm túc chấp
hành nội quy, quy chế của công ty, tập trung sản xuất vì một
TBS chung sức kiến tạo tương lai.
.
Công tác khai báo y tế được
triển khai nghiêm túc và chặt chẽ
tại khu vực nhà máy
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Ngành Túi xách làm tốt công tác tuyên truyền
trong công tác phòng chống dịch Covid-19

KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG
VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH
COVID - 19 TBS GROUP

☐☐ NHƯ HẢI

D

ịch bệnh do virus Corona gây ra đang diễn

biến rất phức tạp, rất nghiêm trọng. Ngày
31/01/2020, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã ban
bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu (PHEIC) về dịch
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona
gây ra. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT về việc đẩy
mạnh công tác truyền thông đến toàn thể CB-CNV, thông
qua cuộc hội ý ngày 09.04.2020 về phòng, chống dịch
bệnh nói trên, ngày 10/04 năm 2020, Ban chỉ đạo Truyền
thông Công ty xây dựng kế hoạch hành động đẩy mạnh
công tác Truyền thông quí II năm 2020 về phòng, chống
dịch bệnh do virus Corona gây ra.
Theo đó, mục đích của kế hoạch truyền thông là nhằm
đẩy mạnh công tác tuyên truyền những thông tin chỉ đạo
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của HĐQT, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 TBS
GROUP về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của virus Corona gây ra; Chuyển tải nhanh và
thống nhất đến toàn thể CB-CNV về Tình hình thực tế sản
xuất kinh doanh của ngành da giày túi xách thế giới, trong
nước và TBS do ảnh hưởng của dịch bệnh; Những thông
điệp từ HĐQT Công ty đến NLĐ; Những thông tin về việc
thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến lao động tiền
lương của Chính phủ hỗ trợ cho NLĐ trong giai đoạn khó
khăn do dịch bệnh; Những thông báo, quy định của Ban chỉ
đạo Công ty liên quan đến thời gian làm việc, chính sách tiền
lương trong giai đoạn khó khăn; Những kêu gọi từ BCH CĐ
Công ty đến người lao động, để người lao động đồng lòng
và cùng chia sẻ những khó khăn chung của doanh nghiệp.

CÙNG GIÚP NHAU TỒN TẠI THỜI ĐẠI DỊCH

Đặc biệt tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng
cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, người lao động
đối với công tác phòng chống dịch bệnh này, phải coi việc
phòng chống dịch bệnh như “chống giặc” nhằm bảo vệ sức
khỏe, tính mạng, hạn chế mức thấp nhất người bị lây nhiễm
dịch bệnh. Đồng thời, chủ động phối hợp với ngành Y tế và
các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh và các địa
phương tích cực truyền thông các giải pháp ngăn chặn sự
xâm nhập và lây lan của dịch bệnh; cung cấp thông tin đầy
đủ, chính xác và kịp thời để mọi người hiểu rõ và tích cực
phòng chống đúng cách, góp phần ổn định tình hình sản
xuất kinh doanh, tạo đồng thuận trong công ty. Phối hợp
với lực lượng chức năng xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân đưa
các thông tin không chính xác, gây hoang mang, ảnh hưởng
đến đời sống người lao động.
Để chủ động phòng, chống dịch, Ban Truyền thông
thường xuyên cập nhật các thông tin mới về dịch bệnh, kịp
thời tuyên truyền, phổ biến trong toàn hệ thống và báo cáo
khi có vấn đề phát sinh. Ban chỉ đạo Truyền thông Công ty
đề nghị Ban Truyền thông và Ban thực thi các KV/NM chỉ
đạo triển khai và tổng hợp báo về thường trực ngành và thư
ký tổng hợp hoạt động truyền thông hàng ngày (nội dung
và hình ảnh) để tổng hợp báo cáo Chủ tịch HĐQT Công ty.
Đồng thời phản ánh nỗ lực và quyết tâm của các ngành, các
đơn vị trong toàn hệ thống trong công tác phòng, chống
dịch bệnh; tăng thời lượng, số lượng các tin, bài khuyến
cáo, hướng dẫn người lao động nhận thức đầy đủ nguy cơ
và cách thức phòng ngừa dịch bệnh, nâng cao ý thức của
người lao động việc tuân thủ các khuyến cáo, biện pháp của
cơ quan chức năng nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh;
không lơ là, chủ quan, nhưng cũng không được gây hoang

mang, lo lắng cho người lao động.
Khuyến cáo người lao động: Tránh đi lại, du lịch nếu đang
có sốt, ho hoặc khó thở; Tránh tiếp xúc với người bị sốt, ho;
Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, tránh chạm tay vào
mắt, mũi, miệng; Khi ho, hắt hơi, hãy che kín miệng và mũi
bằng khăn giấy hoặc tay áo, sau sử dụng khăn giấy bỏ vào
thùng rác rồi rửa tay; Nếu thấy có dấu hiệu ốm khi đi lại, du
lịch, thông báo ngay cho nhân viên hàng không, đường sắt,
đường bộ và tìm đến c sở y tế càng sớm càng tốt; Chỉ sử
dụng các loại thực phẩm chin; Không khạc nhổ bừa bãi nơi
công cộng. Tránh tiếp xúc gần với các động vật nuôi hoặc
hoang dã; Đeo khẩu trang khi đi tới chỗ đông người hoặc khi
tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh.
Chủ động kiểm soát thông tin trong toàn hệ thống, đặc
biệt là thông tin sai lệch, thông tin chưa được kiểm chứng về
dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona trên địa bàn, tăng
cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ
tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh thực hiện
chế độ báo cáo nhanh về Ban chỉ đạo Truyền thông Công ty.
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NM-SK1 ĐÀO TẠO NHỮNG GÌ
CHO CBQL KHI DỊCH COVID 19
ĐANG HOÀNH HÀNH

☐☐ CAO ĐÌNH THẮNG

PT PX Đầu vào đang đào tạo
kỹ năng truyền thông cho CBQL

A

i trong chúng ta cũng đều biết, đại dịch Covid-19

đã và đang tác động đa phương diện đối với nền
kinh tế - xã hội của hầu hết các nước trên thế giới,
trong đó có Việt Nam mà điển hình Doanh nghiệp
là một trong những đối tượng bị ảnh hưởng rõ rệt và nặng
nề nhất.
Trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, bản thân mỗi
doanh nghiệp phải biết chủ động nỗ lực tìm kiếm những giải
pháp phù hợp để tự tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
của mình. Chính vì thế, nhiều doanh nghiệp buộc phải thu
hẹp lại hoạt động sản xuất kinh doanh và bị đứt gãy một
số chuỗi cung ứng về nguyên liệu đầu vào và tiêu thụ đầu
ra của sản phẩm, nhất là trong các ngành dệt may, da giày,
nông sản, dịch vụ du lịch và bán lẻ... Thêm vào đó, dịch bệnh
không những có thể làm gia tăng yêu cầu khắt khe hơn về
chất lượng hàng hóa mà còn nâng lên khả năng cạnh tranh
các hoạt động thực hiện hợp đồng kinh doanh trong nước
và quốc tế gắn với nguyên nhân gián đoạn do dịch bệnh
Covid-19 là điều khó tránh khỏi.
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Giải pháp trước mắt của doanh nghiệp là giảm định biên
lao động, giảm giờ làm, cho nghỉ phép dài hạn,... đã tác động
không nhỏ tới tâm lý của người lao động và ảnh hưởng
nhiều tới công tác điều hành chuyền, tổ sản xuất dẫn tới khó
đảm bảo về PPH cũng như năng suất lao động..
Đứng trước thách thức phức tạp này, hầu hết các nhà máy
rất cần một đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL) khéo léo trong
việc tuyên truyền, giỏi trong công tác điều hành chuyền, tổ
sản xuất cụ thể là cân bằng chuyền (CBC) và có kiến thức
sâu rộng về công nghệ sản xuất để đảm bảo chất lượng sản
phẩm làm ra nhằm đáp ứng được những yêu cầu khắt khe
của khách hàng trong thời gian đại dịch Covid đang hoành
hành trên toàn thế giới..
NM-SK1 không thể ngoại lệ trong tình huống nêu trên.
Muốn tạo ra được đội ngũ CBQL có thể đảm nhận được
nhiệm vụ cao cả trên không gì khác hơn là phải lên kế hoạch
đào tạo CBQL với 03 bài học thiết thực trong giai đoạn đại
dịch Covid-19 đang hoành hành là: Truyền thông, CBC và
quản lý chất lượng sản phẩm.
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1. Truyền thông:
Truyền thông dĩ nhiên là kỹ năng không thể thiếu nơi
mỗi CBQL, nhưng trong lúc đại dịch Covid 19 đã và đang để
lại nhiều hệ luỵ khó lường khiến người lao động phải bất
an, đứng ngồi không yên như hiện nay thì kỹ năng truyền
thông lại càng cần thiết hơn nữa. Nếu người CBQL biết nắm
bắt tâm lý và có đủ khả năng thuyết trình tốt thì sẽ giúp cho
người lao động hiểu được tác hại của dịch Covid đang xảy
ra và chắc chắn cũng sẽ giúp họ bình tĩnh, tự ý thức phòng
chống dịch cho chính mình, cho gia đình, cho cộng động thì
ắt hẳn sẽ ngăn chặn được đại dịch Covid, và như thế đồng
nghĩa là nhà máy sẽ tồn tại và tiếp tục đi vào hoạt động bình
thường sau khi đại dịch Covid qua đi.
2. Cân bằng chuyền:
Bình thường, để tạo ra một chuyền sản xuất gọn gàng,
dòng chảy sản phẩm thông thoáng đã không dễ cho một
CBQL, phương chi trong lúc dịch Covid-19 đang bùng phát và
lây lan nhanh chóng, việc đảm bảo dòng chảy trên chuyền, tổ
không bị ứ đọng, cũng như đảm bảo đạt PPH sẽ là thách thức
rất lớn đối với mỗi CBQL do sự thiếu hụt, sáo trộn về nhân sự,
khoảng cách giữa các công nhân cũng được lưu ý giãn cách
an toàn là 2m. Đó là lý do Quản đốc phân xưởng May đảm
trách tái đào tạo lớp CBC nhằm củng cố lại kiến thức cho CBQL
cũ và nâng cao nghiệp vụ cho một số CBQL mới. Từ đó giúp
các CBQL tổ May giảm bớt căng thẳng vì biết cách sắp xếp tổ
may của mình một cách khoa học nhất trong thời điểm nan
giải Nhất nhằm đảm bảo luôn về đích năng suất lao động.

trang là điều khách hàng phải hết sức cân nhắc để đưa ra
quyết định nên hay không nên mua một sản phẩm nào
đó. Chính vì thế, chất lượng sản phẩm là một trong những
vũ khí lợi hại nhất để các doanh nghiệp cạnh tranh với
nhau trong việc chiếm lĩnh thị trường và duy trì thương
hiệu trong tâm trí người tiêu dung. Để có thể kiểm soát
được chất lượng của những đôi giày mình sản xuất ra đòi
hỏi CBQL phải có một kiến thức sâu rộng về công nghệ
ngành giày. Từ nhu cầu cấp bách đó, Quản đốc PX Gò đã
đảm nhận trách nhiệm đào tạo cho CBQL của mình cách
kiểm soat chất lượng sản phẩm mình tạo ra.
Tất cả CBQL được học ở 03 lớp trên đều tỏ ra rất phấn
khởi và tích cực tham gia học hỏi từ Quản đốc, lớp đàn
anh của mình..
Đào tạo là điều mà ban GĐ NM-SK1 luôn đặc biệt quan
tâm và đặt lên hàng đầu, nên các lớp đào đạo CBQL và
công nhân kỹ thuật liên tục được lên kế hoạch trong suốt
năm sản xuất!

3. Kiểm soát chất lượng sản phẩm:
Trong giai đoạn khó khăn về tài chánh do dịch
Covid-19 gây ra hiện nay, chắc chắn việc mua sắm thời

PT PX Gò đang đào tạo kỹ năng kiểm soát CLSP cho CBQL.

PT PX May đang đào tạo
kỹ năng CBC cho CBQL
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KHỐI AN NINH - BẢO VỆ - PCCC VÀ AUDID - MT
PHÁT HUY VAI TRÒ LỰC LƯỢNG BẢO VỆ NÒNG CỐT
TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÒNG, CHỐNG
DỊCH BỆNH COVID-19 - TBS GROUP
☐☐ HỒNG SƠN

T

rong thời chiến hay thời bình thì

người lính vẫn xông pha trên
tuyến đầu bảo vệ vững chắc Tổ
quốc trong mọi tình huống. Đại
dịch Covid-19 diễn ra toàn cầu và họ
những người lính với tinh thần “chống
dịch như chống giặc” lại một lần nữa làm
cho chúng ta thêm yêu quý.
Hầu hêt trong số gần 300 Cán bộ
- Công nhân viên Khối An ninh - Bảo
vệ - PCCC và Audid - Môi trường - TBS
Group hiện nay vốn đa từng tham gia
lực lương vũ trang và phần lớn trong số
này cũng đa trai qua chiên trương và
nhờ vậy mà họ đều có nhận thức tốt về
tinh thần trách nhiệm, đề cao ý thức tổ
chức - kỷ luật, cũng như dễ dàng tiêp
thu những kỹ năng bảo vệ trong môi
trương doanh nghiệp.
Trước tình hình diễn biến phức
tạp của dịch COVID-19, Khối An ninh Bảo vệ - PCCC và Audid - MT bám sát
hướng dẫn, chỉ đạo của HĐQT và Ban
chỉ đạp phòng chống dịch bệnh Covid
19 - TBS GROUP trong việc tăng cường
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 đã tích cực, chủ động chuẩn
bị đầy đủ kế hoạch, phương án phòng,
chống dịch, cũng như bảo đảm cơ sở
vật chất, nguồn nhân lực hậu cần, kỹ
thuật và y tế hiện có. Đồng thời, phối
hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền
địa phương và các sở, ban, ngành để
triển khai các biện pháp phòng, chống
và ngăn chặn dịch bệnh trong cộng
đồng, được HĐQT và Ban chỉ đạo phòng
chống dịch bệnh Covid 19 - TBS GROUP
ghi nhận, đánh giá cao.
Xác định nhiệm vụ phòng, chống
dịch bệnh COVID-19 là nhiệm vụ chính
trị trung tâm cấp bách hiện nay, với tinh
thần “chống dịch như chống giặc”, Khối
An ninh - Bảo vệ - PCCC và Audid và MT
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LLBV các khu vực nhà máy
kiểm tra chặt chẽ thân nhiệt khách hàng
trước khi vào nhà máy của TBS Group
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đã quyết liệt triển khai thực hiện nghiêm túc nội quy các
mục tiêu, cũng như hiệu quả các Chỉ thị của Chính phủ,
của HĐQT và Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid
19 - TBS GROUP về việc tập trung phòng, chống, không
để dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào Công ty.
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, Khối
An ninh - Bảo vệ - PCCC và Audid và Môi trường đã chủ
động, tích cực điều hành thống nhất theo các phương
án được xác định; sẵn sàng ứng phó với các tình huống
phòng, chống dịch, với quan điểm tổng lực, bảo đảm tốt
“4 tại chỗ” về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực của từng cơ
quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ toàn hệ thống.
Đồng thời, Khối An ninh - Bảo vệ - PCCC và Audid và
MT chủ động tăng cường lực lượng bảo vệ để tuần tra,
nhằm thực hiện kiểm soát phòng dịch bệnh. với quyết
tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào Công ty. Phát
huy hiệu quả các thiết chế văn hóa trong đơn vị để tuyên
truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức
cho cán bộ, CNV hiểu sâu sắc về tính chất nguy hiểm và
tác hại của ảnh hưởng dịch COVID-19. Từ đó, xây dựng
ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định trong
phòng, chống dịch.
Cùng với công tác phòng chống dịch, các hình thức
công tác chuyên môn cũng được Khối áp dụng linh hoạt
như: Ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành
quản lý, giảm hội họp, đi lại, áp dụng các biện pháp hạn
chế tụ tập đông người; thực hiện nghiêm túc việc sát
khuẩn, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang, giữ khoảng
cách an toàn khi trao đổi công việc....
Bên cạnh nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19,
Khối An ninh - Bảo vệ - PCCC - Audid và MT đã tích cực
chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch công tác năm 2020
theo chỉ đạo của HĐQT, phù hợp với thực tiễn, bảo đảm
không để sót nội dung, chậm tiến độ. Trong đó, chú trọng
duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện
chiến đấu, huấn luyện bổ sung, bổ trợ các kiến thức về
phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bảo đảm cho tất cả
Lực lượng Bảo vệ - PCCC - Audid và MT đều có khả năng
tự phòng chống, nhất là các lực lượng trực tiếp tham gia
làm nhiệm vụ. Chỉ huy nắm chắc tình hình, sẵn sàng xử lý
tốt mọi tình huống, giữ vững ổn định tình hình sản xuất
kinh doanh.
Để linh hoạt ứng phó với từng cấp độ tiếp theo của
mùa dịch, Khối An ninh - Bảo vệ - PCCC - Audid và MT, bên
cạnh việc thực hiện các nội dung của HĐQT và Ban chỉ
đạo phòng chống dịch COVID - 19 TBS GROUP, tiếp tục
theo dõi, hành động theo các phương án bảo vệ phù hợp
trong phòng dịch như một biện pháp quan trọng nhất
hiện nay, góp phần cùng TBS GROUP bảo đảm an ninh an toàn, tiếp tục kế hoạch SXKD năm 2020 xứng đáng với
niềm tin tưởng của HĐQT và Ban chỉ đạo phòng chống
dịch COVID - 19 TBS GROUP, góp phần đẩy lùi và chiến
thắng dịch bệnh, giữ vững sự bình yên, hạnh phúc của
người lao động trong công ty.

Vẫn như ngươi chiên sỹ năm nào, phần lớn là những
người lính và họ vẫn luôn luôn nêu cao tinh thần đoàn
kêt, trách nhiệm, ra sức học tập, rèn luyện, khắc phục mọi
khó khăn và liên tục hoàn thiện tốt công tác An ninh, Bảo
vệ, Phòng chống cháy nổ nhằm bảo vệ an toàn cho người
lao động, môi trường sản xuất, Tài sản Công ty và hôm
nay trong phòng chống dịch bệnh Covid 19, một lần nữa
họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đươc giao..
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CÙNG TBS GROUP
CHẶN ĐỨNG DỊCH COVID-19
TỪ NHỮNG VIỆC NHỎ NHẤT

☐☐ NGỌC TÂN

Công nhân thực hiện giãn cách
khi rút tiền trụ ATM tại công ty

T

BS Group đã xác định mục tiêu kép “vừa chống

dịch, vừa phát triển sản xuất” trong bối cảnh đầy
thách thức hiện nay và điều này rất cần sự chung
sức, đồng lòng của toàn thể CBCNV lao động. Mỗi
CBCNV lao động là hạt nhân tiêu biểu cùng Tập đoàn đẩy
lùi dịch bệnh COVID-19 bằng những hành động thiết thực
và cụ thể nhất, trước hết là tự nguyện, tự giác tuân thủ đúng
các yêu cầu của BCĐ phòng chống dịch, đặc biệt là việc khai
báo y tế và các biện pháp phòng ngừa đúng cách.
Ngay từ những ngày đầu chống dịch, TBC Group đã chú
trọng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
tại công ty. Tuân thủ nghiêm sự chỉ đạo của Chính phủ, địa
phương và nhiệm vụ trọng tâm của Ban chỉ đạo TBS đề ra.
Đây được coi là nhiệm vụ tiên phong, đóng vai trò then chốt
trong giai đoạn “nước sôi lửa bỏng” hiện nay.
Ngoài việc phát triển sản xuất thì việc bảo vệ sức khỏe
cho CBCNV lao động luôn được đặt ưu tiên hàng đầu, đúng
như tinh thần chỉ đạo của HĐQT “bảo vệ sức khỏe cho người
lao động chính là bảo vệ sự phát triển của doanh nghiệp”. Do
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đó chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để phục vụ cho CN phục
vụ công tác chống dịch nhằm đảm bảo một cách tốt nhất.
Thường xuyên đo thân nhiệt kiểm tra sức khỏe cho công
nhân trước khi vào làm việc phát hiện kịp thời những trường
hợp sốt, ho, khó thở... để đưa đến cơ sở y tế gần nhất kiểm
tra sớm chữa trị.
BCĐ phòng chống dịch TBS cũng nêu cao trách nhiệm
của từng cá nhân và tập thể. Vượt qua những bất tiện, những
khó khăn trong thời gian thực hiện tuân thủ các biện pháp
chống dịch chính là sự đóng góp quan trọng, là nghĩa cử cao
đẹp của mỗi người trong công tác chống dịch. Những việc
làm tốt của mỗi tập thể cá nhân cần được nhân rộng trong
toàn hệ thống tạo sự lan tỏa, xây dựng những thói quen tốt,
hành động tốt cùng TBS chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Trong bối cảnh hiện nay Bên cạnh quyền lợi của bản thân,
việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch còn thể hiện
trách nhiệm với cộng đồng. Bởi với mức độ lây lan theo cấp
số nhân, một người không nhận thức và thực hiện tốt việc
phòng ngừa, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cộng đồng.
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Một bài học “xương máu” tại Hàn Quốc: Sau lời từ chối
hợp tác với cơ quan chức năng để tiến hành cách ly của
“bệnh nhân số 31”, gần 60% số ca nhiễm virus SARS-CoV-2
tại nước này có liên quan tới bệnh nhân thuộc giáo phái Tân
Thiên Địa; đồng thời lây lan cho hàng nghìn ca bệnh khác,
“châm ngòi nổ” cho dịch bệnh bùng phát tại Hàn Quốc.
Tại Việt Nam, đêm 06/3/2020 đã trở thành thời điểm căng
thẳng của người dân Thủ đô nói riêng và người dân cả nước
nói chung, với thông tin về cô gái 26 tuổi, trú tại phố Trúc
Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội, đi từ vùng có dịch ở nước ngoài
nhập cảnh về Việt Nam nhưng không tự giác khai báo, cách
ly, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.
Khó có thể thống kê những thiệt hại về kinh tế và công
sức của hàng ngàn, hàng vạn người do ảnh hưởng của trường
hợp nói trên. Đó là chưa nói đến sự an nguy của cộng đồng và
sự xáo trộn xã hội nếu có thêm nhiều người mắc COVID-19 từ
hành vi vô tình “gieo rắc virus” của bệnh nhân này.
Với TBS vẫn còn một vài cá nhân chưa tuân thủ nghiêm
các quy định trong phòng chống dịch của BCĐ. Một số
người có hành động chủ quan, vô ý thức, nguy cơ làm lây
lan dịch bệnh, làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh
và ảnh hướng đến sản xuất của công ty như: chưa giữ giãn
cách xã hội, tụ tập đông người, không đeo khẩu trang hay
đeo không đúng cách...
Phòng, chống dịch là nhiệm vụ của toàn thể CBCNV TBS
Group. Mỗi người có thể “đánh giặc dịch” bằng cách cơ bản
mà thiết thực nhất là tự bảo vệ mình, người thân và những

người sống xung quanh - giữ gìn vệ sinh để không lây bệnh
từ người khác và khi mình nghi bị mắc bệnh thì tránh hết sức
để không lây cho người khác bằng cách thực hiện nghiêm túc
việc tự cách ly và cách ly, theo dõi y tế, chấp hành đúng các
yêu cầu của các cơ quan chức năng về phòng, chống dịch.
Đồng hành cùng với BCĐ TBS chống “giặc dịch” cũng
có thể bằng cách hết sức đơn giản - không đưa lên mạng
những thông tin chưa được kiểm chứng, kiên quyết từ chối
bấm nút “thích” hay chia sẻ những thông tin gây hoang
mang dư luận.
Đồng thời, bản thân mỗi người cần nhận thức đúng, đầy
đủ về dịch bệnh, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng,
không mất bình tĩnh, tin tưởng vào các giải pháp của BCĐ.
Phương châm chống dịch của BCĐ là “khẩn trương, kiên
quyết nhưng bình tĩnh, đúng mức, không chủ quan”. Đây là
lời kêu gọi toàn thể CBCNV lao động chung sức đồng lòng
thực hiện triệt để công tác phòng, chống dịch.
Câu chuyện về bệnh nhân số 17 của nước ta là tiếng
chuông cảnh tỉnh với những ai còn chủ quan, xem nhẹ dịch
bệnh. Điều quan trọng là chúng ta cần rút ra bài học chung
về trách nhiệm xã hội của mỗi cá nhân trong cộng đồng,
nhất là thời điểm hiện nay khi công tác phòng, chống dịch
COVID-19 đang phải đối mặt với những diễn biến mới nhiều
khó khăn, phức tạp. Làm được như vậy, chắc chắn chúng
ta có đủ khả năng chiến thắng “giặc dịch”. ổn định đời sống
phát triển sản xuất góp phần cùng với BCĐ TBS Group và
cùng với cả nước đẩy lùi dịch bệnh...

Nhà máy cung cấp nước uống cho công nhân
đã dán tên từng người trên chai tránh việc lây nhiễm
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SỐNG TRÁCH NHIỆM
TRONG THỜI COVID
☐☐ QUÁCH THỊ XUYÊN

Lãnh đạo LĐLĐ Tỉnh Thái Bình làm việc với Lãnh đạo Công ty CP KCN TBS Sông trà

Trên thế giới mỗi ngày tin càng xốc
Xem ti vi, nhiều cảnh đau lòng
Cùng cả nước chung một lòng chống dịch
Lời thủ tướng lòng tràn đầy cảm kích
Nhân dân ta hãy bình tĩnh tiến lên
Phải “chống dịch như chống giặc” gắn liền.
hiều tháng qua, mỗi chúng ta đã được nghe và
chứng kiến các thông tin về việc thực xảy ra do
dịch bệnh Covid -19. Số lượng các ca nhiễm, ca tử
vong ngày càng tăng đã tác động rất lớn đến tình
hình kinh tế, chính trị xã hội trên toàn thế giới. Có thể thấy
hiện nay cả nước đang “sôi sục” phong trào phòng, chống
dịch bệnh Covid-19. Mỗi ngành, mỗi lĩnh vực đều quyết liệt
làm với cách riêng của mình nhưng cùng chung 1 mục tiêu”
Đẩy lùi dịch bệnh Covid -19”
Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus
corona mới khởi phát tại thành phố Vũ Hán, thuộc tỉnh Hồ
Bắc (Trung Quốc) từ những tháng cuối năm 2019, dịch bệnh
này vẫn đang tiếp tục lây nhiễm với tốc độ nhanh trên toàn
thế giới, nó đã lan rộng sang 212 quốc gia vùng lãnh thổ
khiến rất nhiều nước, khu vực bị phong tỏa, tạm dừng mọi
hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

N
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Theo con số thống kê: Dịch Covid-19 có thể khiến kinh
tế toàn cầu thiệt hại hơn 1.000 tỷ USD, do năng suất lao
động giảm, sản xuất đình trệ, chuỗi cung ứng bị gián đoạn,
thương mại và đầu tư giảm, ngành du lịch bị tàn phá... Dịch
COVID-19 làm cho hàng triệu người bỗng dưng mất việc,
mất thu nhập.
Có thể nói đại dịch Covid-19 là cú sốc lớn đối với nền
kinh tế toàn cầu. Tại Việt Nam, sự bùng phát của đại dịch
Covid-19 gần 4 tháng nay đã khiến nền kinh tế nước ta chịu
nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Theo Kết quả khảo sát mới nhất
của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân cho thấy nếu
Covid-19 kéo dài 6 tháng thì 74% doanh nghiệp nói sẽ phá
sản, bởi doanh thu không thể bù đắp các khoản chi cho hoạt
động như trả lương, lãi vay ngân hàng, thuê mặt bằng, gần
30% doanh nghiệp cho biết sẽ mất 20-50% doanh thu, 60%
doanh nghiệp thậm chí giảm hơn một nửa doanh thu.
Thật kỳ lạ khi một con virus nhỏ bé lại khiến cả thế giới
phải suy ngẫm về gần như mọi thứ trong cuộc sống của
mình. Đứng trước đại dịch này hay nói cách khác trong cơn
khủng hoảng hiện tại chúng ta có thể thấy rõ được hai loại
hành vi đó là hành vi mang tính KHÔNG có trách nhiệm và
hành vi CÓ trách nhiệm.
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Đầu tiên, chúng ta có những người không có trách
nhiệm xã hội, những người với thái độ "Tôi chẳng quan tâm"
hay "Bị thì bị thôi, tôi sẽ chẳng để thứ đó ngăn cản việc mình
vui chơi tiệc tùng"..
Nếu người ta cứ hành xử như vậy, rõ ràng họ chẳng nghĩ
đến hậu quả như chẳng may lây cho những người họ yêu
thương, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, hay nghĩ đến gánh
nặng mà họ mang đến cho hệ thống y tế.
Ngoài ra có những cá nhân lo sợ, nghĩ rằng đây là tận thế.
Chúng ta có thể thấy cảnh người ta hoảng loạn đi mua hàng
hóa, tích trữ đồ ở khắp nơi. Từ khóa mà chúng ta nên tự hỏi
bản thân mình là điều đó "có lý" hay không? và với tinh thần
của những người như vậy liệu rằng mỗi người chúng ta có
đồng thuận hay phản đối? chắc chắn là Không đồng thuận..
Vậy để đồng hành cùng lời kêu gọi của Chính phủ nước
Việt Nam xã hội chủ nghĩa và lời kêu gọi của ban Lãnh đạo
công ty TBS Group chung sức đồng lòng cùng nhau vượt
qua khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, mỗi chúng ta cần
có ý thức trách nhiệm trong lúc này.
Thay vì chọn cách sống trong lo lắng chúng ta hãy chọn
cách thích ứng tích cực nhất với dịch bệnh. Cách ly, hạn chế
đi lại hay giãn cách xã hội - các biện pháp phong tỏa để ngăn
chặn dịch bệnh từ virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) lây
lan - dường như có thể ngăn cách mỗi chúng ta khỏi thế
giới xung quanh: Và Tôi khám phá ra rằng việc có một thời
gian biểu cũng như tìm điều gì để làm trong thời gian này
là cực kỳ có ích. Kể cả khi tôi không cần phải nhìn màn hình
máy tính suốt ngày, tôi cảm thấy vui khi trở nên bận rộn nấu
nướng, quét dọn, luôn 5S nơi làm việc và nơi ở của mình,
không khí trong lành là điều không thể thiếu để giữ tinh
thần phấn chấn, vì vậy không gian làm việc, nơi ở riêng nên
mở cửa và rèm thật thông thoáng, luôn sạch.
Công nhân deo khẩu trang 100% trong nhà máy
để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan

Ngoài ra việc lấp đầy tâm trí cũng là một cách hữu ích để
"tận hưởng" khoảng thời gian khi mỗi chúng ta ở nhà, bạn
có thể dùng âm nhạc và các bài tập thể dục để nâng tinh
thần cũng như sức khỏe của mình....
Điều quan trọng trong khoảng thời gian đại dịch này, tất
cả chúng ta - mỗi CB CNV trong TBS Group cần nằm lòng và
nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt 10 điều sau để
phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh covid-19:.
1. Không đi ra ngoài khi không thật sự cần thiết. Không
tập trung quá 2 người tại nơi công cộng.
2. Luôn đeo khẩu trang khi đi ra ngoài lẫn khi làm việc,
đứng cách xa người khác 2m.
3. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước
chảy hoặc bằng dung dịch sát khuẩn.
4. Không bắt tay khi gặp người khác, không đưa tay lên
mắt mũi miệng..
5. Thường xuyên súc miệng bằng nước muối hoặc nước
súc miệng. Giữ ấm vùng ngực cổ, uống nước ấm.
6. Ăn uống đủ chất, ăn chín uống chín, tập luyện thể
thao phù hợp sinh hoạt lành mạnh..
7. Nếu thuốc diện cách ly thì phải ở nhà, hạn chế gặp
người trong nhà, thực hiện theo cách hướng dẫn cách ly của
cơ quan y tế..
8. Không đi bệnh viện nếu không phải cấp cứu. Hỏi nhân
viên y tế qua điện thoại trước khi đi khám bệnh..
9. Khai báo y tế trung thực qua ứng dụng NCOVI hoặc tại
địa phương, nơi làm việc để theo dõi sức khỏe hàng ngày và
báo ngay cho cơ quan y tế.
10. Không mời khách đến nhà và không nên đến nhà
người khác trong thời gian có dịch.
Tôi hy vọng với tinh thần sống trách nhiệm và nội lực,
sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất, niềm tin vượt qua thử
thách đã, đang luôn là một trong
những tài sản quý giá nhất của mái
nhà TBS Group và tinh thần nâng cao
cảnh giác chống dịch như “chống giặc
ngoại xâm” của mỗi cá nhân thì chúng
ta nhanh chóng về gần với cuộc sống
bình thường trước đây của mình. Mọi
thứ rồi sẽ ổn. Hoa vẫn nở. Nắng sẽ
lên và cuộc sống lại bình thường như
chưa bao giờ có sự cách ly.
Tôi cũng tin rằng bằng sức mạnh
yêu thương đoàn kết Tập đoàn TBS
Group chúng ta chắc chắn sẽ vượt
qua được giai đoạn khó khăn này, đạt
được những bước trưởng thành đột
phá sau mùa dịch và đời sống của
người lao động sẽ ngày càng ổn định
và tốt đẹp hơn.
Trân trọng gửi lời chúc sức khỏe và
thành công tới tất cả mọi người! TBS
group sẽ chiến thắng dịch Covid-19 và
đón chào một tương lai tươi sáng hơn!.
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TBS GROUP KÊU GỌI TINH THẦN
"TƯƠNG THÂN TƯƠNG ÁI"
TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

V

☐☐ THẢO PHƯƠNG

ới truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của

dân tộc, thời gian qua người lao động TBS chúng
ta đã đồng lòng cùng doanh nghiệp vượt qua khó
khăn trong phòng chống dịch COVID-19. Trên tinh
thần đó, ngày 01 tháng 04 năm 2020
Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần - Đầu tư Thái Bình ra lời
kêu gọi người lao động trong toàn hệ thống chung sức, đồng
lòng cùng nhau vượt qua khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
Cùng với cả nước về những gương người tốt, việc tốt
trong phòng chống dịch bệnh, cũng như chia sẻ trách nhiệm
với xã hội, với cộng đồng mà người lao động TBS chúng ta
cũng đã chung tay thể hiện trách nhiệm xã hội của mình.
Theo Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thị Vui, những ví dụ
trên đây cho thấy, những việc làm có ý nghĩa không phải do
tuổi tác, thu nhập, trình độ hay địa vị quyết định mà tất cả
đều là xuất phát từ trái tim. Qua những câu chuyện đó, thêm
khẳng định những lúc khó khăn nhất, gai góc nhất là dịp để
mỗi người lao động chúng ta thể hiện bản sắc tinh thần dân
tộc, sự đoàn kết "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương
cầu", tô điểm cho bản lĩnh, khí chất của con người Việt Nam
nói chung và TBS GROUP chúng ta nói riêng.
Để làm được điều đó Ban chấp hành Công đoàn, Ban
chăm sóc NLĐ TBS Group ra lời kêu gọi người lao động với
những tấm lòng hảo tâm, nhân ái trong toàn hệ thống với
tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình hãy tích cực tham
gia chương trình quyên góp xây dựng Quỹ hỗ trợ khó khăn
cho CNLĐ TBS Group nhằm hỗ trợ CNLĐ TBS có hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn như là bệnh nan y, tai nạn lao động nặng,
gia đình khó khăn, thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn... nhất là
trong giai đoạn đại dịch Covid 19 hiện nay. Đặc biệt Lãnh
đạo các Ban, BGĐ/BCH CĐ các nhà máy triển khai thực hiện
thư kêu gọi đến toàn thể CB-CNV trong toàn đơn vị để người
lao động hiểu rõ ý nghĩa của hoạt động này..
Tổ chức quyên góp từ CBQL, Nhân viên nghiệp vụ, bằng
tiền mặt, xây dựng quỹ mỗi người ít nhất bằng 01 ngày công
lao động (Lãnh đạo các Ban QT phân công NS thực hiện
chuyển trực tiếp về TTCĐ Công ty). Xét duyệt và lập danh
sách CNLĐ thuộc diện khó khăn tại đơn vị mình. BCH CĐ,
Ban chăm sóc NLĐ phối hợp với phòng đời sống chuẩn bị
quà tặng bằng hiện vật dựa trên số lượng từ các đơn vị tổng
hợp đề xuất và chuyển quà về CĐCS/CĐBP các nhà máy để
tổ chức thực hiện. Qua đó việc lập danh sách CNLĐ khó khăn
gửi về TTCĐ công ty trước 14.04.2020; Quyên góp từ ngày
10/4/2020 đến 25/04/2020 dự kiến chương trình trao quà hỗ
trợ CNLĐ sẽ thực hiện đợt 1 trước ngày 30.04.2020.
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VP khu vực 2 tổ chức tặng quà cho CN có hoàn cành khó khăn
trong mùa dịch Covid-19

Với tin thần “Một miếng khi đói bằng Một gói khi no” CBCNV TBS sẵn sàng chia sẻ đồng cảm với các đồng nghiệp
không may đang gặp khó khăn hoạn nạn và chúng ta tin
rằng chương trình này sẽ thành công và được sự ủng hộ
nhiệt tình của đông đảo CB-CNV TBS Group và các mạnh
thường quân để doanh nghiệp có thêm nguồn lực tăng
cường các biện pháp phòng, chữa bệnh, bảo đảm an sinh xã
hội, an toàn đời sống và sức khỏe của người lao động. Nhất
là trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp Covid-19, ảnh hưởng đến các hoạt động
SXKD nói chung và đặc biệt đối với công nhân lao động
khó khăn lại chồng chất khó khăn. Vì thế, trong lúc này đây,
những món quà tuy nhỏ nhưng tràn đầy tình yêu thương,
thể hiện sự quan tâm trong tập thể Gia đình TBS sẽ sưởi ấm
những cảnh đời CNLĐ khó khăn.
Trên tinh thần “một cây làm chẳng nên non, ba cây
chụm lại lên hòn núi cao”. “Công đoàn TBS kêu gọi mỗi
người lao động chúng ta tùy theo khả năng của mình,
người có tiền góp tiền, người có hiện vật góp hiện vật,
người có sức góp sức, người có ý tưởng góp ý tưởng,
không phân biệt tuổi tác, địa vị, giai tầng, hãy nêu cao
tinh thần đoàn kết, "tương thân tương ái", "thương người
như thể thương thân", "lá lành đùm lá rách" của dân tộc,
điều bao đời nay luôn là giá trị nền tảng của dân tộc Việt
Nam và đem lại sức mạnh để chúng ta vượt mọi khó khăn
thử thách, đi đến thắng lợi cuối cùng”.
Tất cả chúng ta cùng nhau vun đắp ý thức giữ gìn sự an
toàn của người lao động, trật tự xã hội trước đại dịch. Những
đóng góp to lớn và quý giá của người lao động trong toàn
hệ thống trong lúc này là góp phần quan trọng xây dựng
hình ảnh một TBS đoàn kết, an toàn và nhân ái.
.
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NM-SK1
PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID.19
☐☐ CAO ĐÌNH THẮNG - NM-SK1

Vừa nghe Thủ Tướng ban hành
Đại dịch Co-vid..., hoành hành sợ ghê
Từ thành thị tới thôn quê
Người người phòng chống dịch về nhà ta
Dịch từ Vũ Hán mà ra
Nơi nào dịch tới xem ra khó lường
SK-1 nhanh chóng khẩn trương
Không cho Co-vid có đường lây lan
Cùng nhau hội ý đàng hoàng
Phân công nhiệm vụ rõ ràng từng khâu
Khẩu trang có sẵn từ lâu
Công nhân được phát bắt đầu phải đeo
Đo nhiệt thân thể tiếp theo
Mỗi ngày hai lượt đi theo từng hàng
Màu xanh báo hiệu rõ ràng
Thân nhiệt bạn ổn, an toàn gò, may
Màu đỏ mà báo “chẳng hay” (> 38 độ không ổn)
Kiểm tra y tế làm ngay không về
Rửa tay dung dịch liền kề
Chung quanh nhà xưởng bốn bề sẵn cho
Công nhân được nhắc nhỏ to
Rửa tay cho sạch khỏi lo dịch về
Khai báo y tế chỉnh tề
Đi đâu ghi rõ vấn đề đừng quên
Bạn ơi nhớ nhé tuyến trên
Các y bác sĩ ngày đêm rất rầu
Đã nhiều ngày lắm từ lâu (từ khi có dịch)
Họ là chiến sĩ đối đầu khó khăn
Cho dù còn lắm băn khoăn
Đại dịch Co-vid khó ngăn toàn cầu
Việt nam đoàn kết đứng đầu
Quyết tâm thắng dịch từ đầu mới hay
Nhà máy SK-1 lạ thay
Chung tay, góp sức đánh bay dịch về! (dịch Co-vid.19)
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VIỆT NAM ĐOÀN, KẾT KIÊN TRÌ
CHỐNG DỊCH CORONA
☐☐ CAO ĐÌNH THẮNG

Nhu cầu phải có khẩu trang
Do dịch co-vid khẩu trang khan hàng (hết hàng)
Khẩu trang y tế như vàng (đắt)
Công nhân thấp nghiệp sẵn sàng ngồi may
Khẩu trang bằng vải có ngay
Chống dịch co-vid cũng hay thôi mà
Thay vì rảnh rỗi la cà
Bàn nhau tranh thủ làm quà “khẩu trang”
Gửi tặng ai khó cần “hàng” (khẩu trang)
Vô tư cứ lấy khẩu trang mà dùng
Việt nam, ngẫm nghĩ cho cùng
Thương yêu, đoàn kết, khốn cùng có nhau
Dù dịch co-vid lan mau
Châu Âu, nước Mỹ “người đau” nhất nhì (nhiễm covid)
Nhưng dịch co-vid “bị đì” (chặn lại)
Do Việt nam quá gan lì khó lây
Hai trăm sáu tám “sa lầy” (lây nhiễm)
Số này cứ tưởng từ đây tăng dần
Việt nam bình tĩnh chuyền cần
Khẩu trang, sát khuẩn, giãn dân an toàn
Cư ly 2m đàng hoàng
Đại dịch co-vid bàng hoàng khiếp kinh
Bảo nhau thôi hãy lui binh (được 1 tuần)
Chờ xem sơ hở “bọn mình” tấn công (dịch covid)
Việt nam nhanh ý, tinh thông
Khẩu trang có sẵn đeo không khi ngừng
Rửa tay sát khuẩn không dừng
Cự ly giãn cách đã từng, khó chi
Việt nam bền chí duy trì
Cùng nhau chống dịch sợ gì CO... NA! (Corona)
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BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA DỊCH BỆNH
COVID-19 CHO TRẺ TẠI NHÀ

☐☐ NGỌC TÂN

T

rong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức

tạp dễ lây nhiễm cho trẻ em và người già do sức đề
khán kém. Để làm tốt cách phòng tránh bệnh cho
trẻ thì mỗi gia đình cần phải có cách phòng tránh
dịch bệnh cho trẻ em nói riêng gia đình nói chung. Phải
hoạch định một cách chính xác về cách phòng tránh để bảo
vệ gia đình cá nhân an toàn trong mùa đại dịch Covid-19.
Xin chia sẻ cùng với quý bạn đọc một số thông tin về cách
phòng tránh dịch bệnh covid-19 cho trẻ tại gia đình.
 Đối với những trẻ có bệnh nền thì cha mẹ cần giữ gìn
vệ sinh cá nhân cho trẻ: rửa tay thường xuyên dưới vòi nước
chảy bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 20
giây; súc miệng, họng bằng nước xúc miệng, tránh đưa tay
lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh, vệ sinh môi
trường và tiêm phòng đầy đủ.
 Cha mẹ và gia đình cũng cần hạn chế để trẻ tiếp xúc
nơi đông người, hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp với người có

dấu hiệu viêm đường hô hấp cấp tính (sốt, ho, khó thở); Trong
trường hợp phải đi đến các nơi tập trung đông người phải
đeo khẩu trang y tế đúng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc.
 Cha mẹ và gia đình cần hướng dẫn trẻ cần che miệng
và mũi cho trẻ khi trẻ ho hoặc hắt hơi để làm giảm phát tán
các dịch tiết đường hô hấp. Không khạc nhổ bừa bãi nơi
công cộng.
 Đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ sử dụng các thực
phẩm đã được nấu chín.
 Giữ ấm cơ thể cho trẻ, tăng cường sức khỏe bằng ăn
uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt hợp lý.
 Rửa tay bằng nước sạch và xà phòng sau khi tiếp xúc
động vật nuôi như chó, mèo.
 Tăng cường thông khí khu vực nhà ở bằng cách mở
các cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa. Thường
xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong
nhà bằng xà phòng và các dung dịch khử khuẩn thông
thường khác.
 Khi trẻ có các triệu chứng sốt, ho, khó thở... gia đình
cần thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng
kể trên. Đồng thời thông tin về các triệu chứng và lịch trình
đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ
đúng.
Kính chúc quý bạn đọc cùng với gia đình vượt qua mùa
đại dịch Covid-19 an toàn, đảm bảo sức khỏe, thành công
trong cuộc sống.
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TÌNH NGƯỜI TRONG DỊCH COVID-19
TẠI NHÀ MÁY TÚI XÁCH

☐☐ HỒNG SƠN

T

heo báo cáo công đoàn cơ sở thành viên Ngành

túi xách thường kỳ tháng 3 được tổ chức vào ngày
06 tháng 03 năm 2020 vừa qua, bên cạnh việc
đánh giá kết quả thực hiện tháng 02 và kế hoạch
công tác công đoàn tháng 03 năm 2020, cuộc họp chủ
yếu nói về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp
cấp do chủng mới của vi rút corona (Covid-19) gây ra. Tại
đây các đơn vị, báo cáo tình hình dịch bệnh đang được
kiểm soát tốt. Đó là thông điệp mang lại sự an lòng. Kết
quả đó có được nhờ sự vào cuộc kịp thời và nỗ lực cao của
cả hệ thống TBS nói chung và ngành túi xách nói riêng.
Trong đó, rất đáng ghi nhận là sự cùng chung tay, góp sức
đẩy lùi dịch bệnh, sáng lên tinh thần trách nhiệm và tình
người trong toàn ngành túi xách.
Tinh thần trách nhiệm của Ban giám đốc Ngành, các các
Nhà máy, đoàn thể, mỗi đơn vị trong ngăn chặn, đẩy lùi dịch
bệnh, thẳm sâu ở đó chính là tình người. Ngay khi có những
thông tin đầu tiên về dịch bệnh do Covid-19 và đặc biệt là
khi trường hợp đầu tiên mắc Covid-19 được phát hiện ở Việt
Nam (ngày 23-1), với tinh thần "chống dịch như chống giặc",
chấp nhận hy sinh một số lợi ích kinh tế để bảo vệ sức khỏe
người lao động. Đặc biệt là những bác sĩ, nhân viên y tế của
Trạm y tế Khu vực 2 luôn quan tâm chăm sóc người lao động
khi đến trạm khám bệnh với tất cả trách nhiệm và tinh thần
"lương y như từ mẫu".
Đúng là trong lúc khó khăn lại càng thấy được nhiều
hình ảnh ấm áp. Đó là khi những ngày đầu khẩu trang
được khuyến cáo sử dụng để phòng bệnh trở nên khan
hiếm, trong lúc không ít nhà thuốc, cửa hàng nâng giá,
thì TBS đã phát miễn phí cho người lao động. Những hành
động đó không gì khác là trách nhiệm, là tình cảm, là sự sẻ
chia với người lao động.
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CB Y tế các trạm trực 100%
chữa bệnh cho CN trong đại dịch

Tình cảm và sự gắn kết với người lao động càng rõ hơn
khi những ngày gần đây, Cùng với các biện pháp phòng
ngừa, cách ly, trên mạng xã hội đã xuất hiện rất nhiều những
hình ảnh thể hiện sự chia sẻ, động viên, thì ở túi xách nhiều
biện pháp có tính ngăn ngừa dịch bệnh như vệ sinh khử
trùng, tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng... được các
cấp hội công đoàn... tích cực thực hiện.
Dịch bệnh đang được kiểm soát tốt và trong khi cùng
căng mình ngăn chặn, phòng ngừa dịch bệnh, điều khiến
mỗi người ấm áp chính là tình người. Cùng với cả nước
hướng về, dành sự quan tâm tới người lao động, chia sẻ, trân
trọng những đóng góp, hy sinh của đội ngũ cán bộ, nhân
viên, nhất là những người trong Ban chỉ đạo phòng ngừa
dịch bệnh Covid 19 TBS GROUP và đặc biệt là Ban chấp hành
công đoàn ngành túi xách đang trực tiếp “chiến đấu” với dịch
bệnh do Covid-19 gây ra. Người lao động không những luôn
trân trọng, đánh giá cao những đóng góp đong đầy tình
cảm của từng cá nhân, đơn vị trong nỗ lực chung kiểm soát,
đẩy lùi dịch bệnh do Covid-19....
Những tiếng nói trái chiều lạc lõng đâu đó chỉ là thiểu
số và ngay lập tức bị quay lưng, lên án. Những hành vi trục
lợi chỉ mang tính cá biệt và ngay lập tức bị tẩy chay, xử lý và
với truyền thống Tương thân, tương ái - Đó là vẻ đẹp đậm
rõ thể hiện qua sự chung tay, góp sức ngăn chặn, tiến tới
đẩy lùi dịch bệnh do Covid-19. Tình người là sợi dây kết nối,
là động lực và cần tiếp tục nhân lên để chúng ta vượt qua
mọi khó khăn, không chỉ thời gian này khi dịch bệnh do
Covid-19 dự báo còn diễn biến phức tạp.
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CÁCH GIÚP TĂNG CƯỜNG SỨC KHỎE
TRONG MÙA DỊCH COVID-19
☐☐ QUÁCH THỊ XUYÊN

C

oronavirus 2019 (Covid -19) là một loại virus

đường hô hấp mới gây bệnh viêm đường hô
hấp cấp ở người và cho thấy có sự lây lan từ
người sang người.
Với tốc độ bùng phát và lây lan chóng mặt như hiện
nay, Covid - 19 đã chính thức trở thành thảm họa của toàn
cầu với hơn 200 nước trên thế giới có người mắc bệnh và số
người chết lên đến hơn 165.686 người. Trong tình hình dịch
bệnh nguy hiểm như hiện nay, đòi hỏi mỗi người phải tự có
biện pháp bảo vệ và phòng tránh bệnh tật cho bản thân,
gia đình và cộng đồng. Bên cạnh những hướng dẫn phòng
tránh dịch của Bộ Y tế như: Thường xuyên rửa tay bằng xà
phòng dưới vòi nước chảy hoặc rửa tay bằng dung dịch rửa
tay có cồn; Che miệng, mũi khi ho, hắt hơi bằng khăn giấy
hoặc khuỷu tay áo; Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng;... thì
một chế độ dinh dưỡng đầy đủ, hợp lý, bổ sung các chất
tăng miễn dịch và góp phần không nhỏ trong việc phòng
và điều trị hiệu quả đẩy lùi dịch bệnh. Tuy nhiên, việc bảo
vệ bên ngoài là vẫn chưa đủ mà phải kết hợp từ bên trong
mới có thể chống lại được dịch bệnh Covid-19. Dưới đây là
một số biện pháp cụ thể về chăm sóc dinh dưỡng hợp lý và
bảo đảm an toàn thực phẩm nhằm góp phần phòng chống
dịch bệnh Covid - 19 như sau:

1. Đảm bảo an toàn thực phẩm
Khi đi mua thực phẩm:
• Sử dụng găng tay, khẩu trang khi đi mua thực phẩm;
Không sử dụng thịt vật nuôi bị ôi, hỏng; Tránh xa khu vực
chứa chất thải và nước thải trong chợ; Tuyệt đối không tiếp
xúc, sử dụng thịt động vật chết do bị bệnh vì đây là những
nguồn gây bệnh nguy hiểm.
• Rửa tay sạch bằng xà phòng hoặc các dung dịch sát
khuẩn có cồn ngay sau khi tiếp xúc với gia súc, gia cầm và
các loại thịt sống để tránh mang mầm bệnh về nhà.

• Sử dụng dao và thớt riêng khi nấu ăn để tránh nhiễm
chéo từ thực phẩm sống vào đồ ăn chín.
• Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch để loại bỏ các
mầm bệnh sau khi tiếp xúc với thực phẩm sống hoặc trước
khi tiếp xúc với thực phẩm chín.
• Nấu chín các loại thịt, trứng gia cầm trước khi ăn để
đảm bảo tiêu diệt các mầm bệnh (như virus, vi khuẩn...).

Ăn uống đảm bảo vệ sinh:
• Luôn ăn chín, uống sôi để hạn chế nguy cơ lây bệnh
qua thực phẩm;.
• Không sử dụng đũa, thìa cá nhân để lấy các món
ăn dùng chung nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm virus, vi
khuẩn qua đường ăn uống; trên mâm hay bàn ăn, phải có
thìa/muỗng/đũa để lấy thức ăn vào bát riêng, sau đó mới
sử dụng thìa/muỗng/đũa cá nhân để thưởng thức món ăn
của mình. Không uống chung ly nước hoặc đồ đựng các loại
thức uống với người khác.

2. Thực hiện dinh dưỡng hợp lý để tăng
cường miễn dịch cho cơ thể
• Không sử dụng đũa, thìa cá nhân để lấy các món
ăn dùng chung nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm virus, vi
khuẩn qua đường ăn uống; trên mâm hay bàn ăn, phải có
thìa/muỗng/đũa để lấy thức ăn vào bát riêng, sau đó mới
sử dụng thìa/muỗng/đũa cá nhân để thưởng thức món ăn
của mình. Không uống chung ly nước hoặc đồ đựng các loại
thức uống với người khác.

Chế biến thực phẩm tại nhà:
• Sử dụng tạp dề, găng tay, khẩu trang khi chế biến các
sản phẩm thịt, trứng gia cầm.
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• Cung cấp đủ chất đạm (protein) cho cơ thể, vì đây là
nguyên liệu quan trọng để tạo nên các kháng thể. Cần ăn
phối hợp cả thực phẩm giàu protein động vật (như các loại
cá, thịt gà, thịt bò, trứng, sữa...) và protein thực vật (từ các loại
đậu, đỗ...).
• Cung cấp đủ các vitamin và khoáng chất cần thiết,
như vitamin A; C; D; E; Sắt; Kẽm; Selen, đây là những chất
quan trọng góp phần tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.
• Tăng cường sử dụng một số thực phẩm/gia vị chứa các
hoạt chất đặc biệt giúp tăng cường miễn dịch như: tỏi, hành,
nghệ, sả, nấm, tảo biển... giúp kích thích hệ thống miễn dịch
thông qua kích hoạt các cytokin, hoạt hóa đại thực bào để
thực hiện chức năng miễn dịch. Ngoài ra, nhóm thực phẩm
chứa flavonoid cũng đóng vai trò quan trọng giúp tăng khả
năng chống oxy hóa và tăng cường miễn dịch của cơ thể.
Các thực phẩm giàu flavonoid như: các loại rau gia vị, súp lơ
xanh, cải xanh, táo, trà xanh....
• Thực hiện bổ sung vi chất dinh dưỡng (viên đa vi chất
dinh dưỡng, hoặc sản phẩm dinh dưỡng có chứa vi chất
sắt, kẽm, vitamin A, D, E...) nếu khẩu phần ăn không đủ các
chất dinh dưỡng nói trên, hoặc khi cơ thể được bác sỹ dinh
dưỡng chẩn đoán là bị thiếu vi chất dinh dưỡng.
• Đặc biệt chú trọng đến bổ sung nhóm vitamin D: Bởi
trong phòng chống dịch bệnh Covid - 19 có biện pháp cách
ly xã hội, tuy nhiên khi ở trong nhà một thời gian dài dễ làm
xương suy yếu. Bởi vậy, mỗi chúng ta cần tăng cường ăn các
thực phẩm chứa nhiều vitamin D, giúp mạnh xương và duy
trì xương chắc khỏe, do canxi là thành phần chính của xương
và chỉ có thể được cơ thể hấp thụ khi có vitamin D. Nguồn
chính của Vitamin D là tổng hợp ở da dưới ảnh hưởng của
bức xạ tia cực tím mặt trời B (UV-B) chiếm 80-90% và khoảng
10-20% do chế độ ăn uống, do đó, cần tăng cường sử dụng
các thực phẩm giàu vitamin D như gan cá, lòng đỏ trứng, cá,
dầu cá, hải sản, sữa, ngũ cốc... cho bữa ăn hàng ngày.

bàn chải răng, cốc uống nước. Giặt khăn thường xuyên và
giữ khăn luôn khô, sạch, không treo khăn mặt, khăn tắm ẩm
ướt trong nhà tắm.
• Tránh để tay tiếp xúc với mặt, mắt, miệng: Trong thời
gian còn dịch bệnh, nên hạn chế bắt tay hoặc ôm người
khác. Nên dùng khăn giấy sạch khi cần dụi mắt hoặc lau vết
bẩn. Hãy rửa tay đúng cách với xà phòng và nước ấm hoặc
dùng nước rửa tay khô trước khi đeo găng tay..
• Cẩn thận khi chạm vào các đồ vật: nên chú ý đến các
vật dụng, hoặc các vị trí hay được mọi người thường xuyên
tiếp xúc, sử dụng ở nơi công cộng như: tay nắm cửa, tay vịn
cầu thang, hay bất kỳ đồ vật nào có bề mặt tiếp xúc với tay,
Vì thế, nên đeo găng tay khi đến các nơi công cộng như siêu
thị, công viên. Rửa tay ngay sau khi sử dụng nhà vệ sinh công
cộng. Tại gia đình, hãy chú ý giữ gìn vệ sinh các vật dụng như
bàn phím máy tính, điện thoại để bàn, điện thoại di động, đồ
chơi, laptop..., hãy lau sạch các vật dụng này thường xuyên.

6. Tăng cường thể dục, thể thao để rèn luyện,
nâng cao sức khỏe.
• Ngoài việc bổ sung dinh dưỡng, chúng ta cũng nên
thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, có chế độ sinh hoạt
hợp lý, uống nhiều nước, ăn ngủ đúng giờ và giữ vệ sinh cá nhân
sạch sẽ để nâng cao sức khỏe. Tập luyện điều độ mỗi ngày để
cơ thể được thư giãn, đồng thời tăng hấp thu các chất từ chế độ
dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng giúp nâng cao sức khỏe.

3. Uống nước đúng cách góp phần phòng
chống dịch nCov
• Cơ thể hàng ngày cần khoảng 2 - 2, 5 lít nước từ thực
phẩm và đồ uống để bù lại lượng nước mất qua các con đường
khác nhau. Không được để miệng và cổ họng khô; Cần uống
nước sạch, nước đun sôi để nguội, uống chậm, uống từng
ngụm nhỏ và chia đều trong ngày ngay cả khi không khát;.
• Không uống nước bị đun đi đun lại nhiều lần; Không
uống nước nhiều trước khi đi ngủ; Không nên uống nước
ngọt thay cho nước lọc. Những đồ uống chứa cồn, trà, cà
phê có tác dụng lợi tiểu, nên làm tăng tốc độ mất nước qua
thận do vậy cần hạn chế.

4. Chú ý chế độ dinh dưỡng
Cho một số đối tượng đặc biệt như người cao tuổi, trẻ
em, những người đang mắc bệnh mãn tính.

5. Thực hiện vệ sinh nhằm giảm thiểu nguy
cơ lây nhiễm mầm bệnh
• Không dùng chung đồ dùng cá nhân: như khăn mặt,
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7. Điều chỉnh trạng thái tâm lý theo hướng tích cực
• Ngoài sức khỏe thể chất, còn có sức khỏe tâm thần,
trong đó có sức khỏe tâm lý, sức khỏe tinh thần và thậm chí
bao gồm cả sức khỏe đạo đức. Hiện nay, không ít người đang
hoang mang về bệnh dịch Covid-19 bởi tình trạng thông tin
hỗn loạn với những tin đồn thất thiệt, gây hoang mang dư
luận từ nhiều nguồn tin phi chính thống. Do vậy, bản thân
mỗi người cần đặc biệt tỉnh táo và thông thái trong việc chọn
lọc thông tin để bảo vệ, chăm sóc cho đời sống tinh thần cũng
như sức khỏe của bản thân và gia đình.
Chúng ta sẽ không thể lường trước được những nguy cơ
về dịch bệnh, ô nhiễm môi trường có thể ảnh hưởng đến sức
khỏe, đời sống của bản thân và gia đình bất cứ lúc nào. Vậy
nên hãy chủ động tự bảo vệ mình và nâng cao sức khỏe của
người thân đề phòng dịch bệnh bằng cách thực hiện những
thói quen sống lành mạnh ngay từ bây giờ.

CÙNG GIÚP NHAU TỒN TẠI THỜI ĐẠI DỊCH

VIỆT NAM ĐÁNH BẠI DỊCH CORONA
BẰNG LOẠI VÁC-XIN COVID 19

☐☐ CAO ĐÌNH THẮNG

Từ Vũ Hán, Trung Quốc, dịch Corona bắt đầu
bùng phát và nhanh chóng lây lan ra nhiều quốc
gia trên toàn thế giới. Dịch Corona đi tới đâu đã
để lại những hậu quả khó lường tới đó. Cụ thể
dịch cướp đi gần 200 triệu sinh mạng; làm chao
đảo và suy giảm nền kinh tế - xã hội toàn cầu:
Nhiều doanh nghiệp điêu đứng do bị gián đoạn
nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra dẫn
tới buộc phải cho công nhân nghỉ việc. Đội ngũ
y bác sĩ không chỉ làm việc liên lỉ, căng thẳng
trong tình trạng thiếu dụng cụ y tế mà còn phải
dằn vặt vô cùng trước khi đưa ra quyết định cứu
bệnh nhân nào, bỏ bệnh nhân nào vì số lượng
bệnh nhân cận kề cái chết sảy ra quá nhiều
trong cùng 1 thời điểm,...

D

ịch Corona cũng đã lây nhiễm cho 268 ca

ở Việt nam (gồm cả người trong nước lẫn
ngoài nước) kể từ khi bắt đầu phát tán tới giờ.
Nhưng 1 tuần lễ qua, dịch Corona đã không
còn đường lây lan nữa chỉ vì thứ Vác-xin vô cùng lợi hại
của người Việt nam ta. Vác-xin đó tên là COVID 19, và tác
dụng của loại Vác-xin này như thế nào sẽ được trình bày
ngay ở phần tiếp theo.
Trong Vác-xin COVID 19 có chứa 7 loại thần dược, mỗi
loại có một tác dụng riêng nhằm ngăn chặn sự lây lan của
dịch Corona, cụ thể sau:.

1. Thần dược C (Chung sức):
Người Việt nam vốn có truyền thống từ lâu đời đó là tinh
thần đoàn kết. Thần dược này là vũ khí lợi hại, đã từng khiến
cho giặc ngoại xâm dù mạnh tới đâu cũng phải đầu hàng, rút
lui về nước. Lần này cũng vậy, trước sự lây lan nhanh chóng
và tác hại khó lường của dịch Corona, theo chỉ đạo của Thủ
tướng, mọi người Việt nam đã đồng lòng, chung sức cùng
nhau mỗi người mỗi vẻ, tuỳ theo sức lực và khả năng của
mình quyết tâm chặn đứng ngay sự lây lan của dịch Corona.
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5. Thần dược D (Duy trì):

2. Thần dược O (Ổn định):
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ra chỉ thị khoanh vùng,
cách ly cô lập ổ dịch; hạn chế tối đa các phương tiện giao
thông; lễ hội, du lịch, trường học, hoạt động không cần thiết
đều phải tạm ngưng. Mỗi người chỉ nên ra đường khi thật
cần thiết và phải đeo khẩu trang, còn lại tất cả phải ở nhà để
hạn chế sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Nhằm giúp
cho cuộc sống mọi người được ổn định, Thủ tướng kêu gọi
các ngành liên quan nhanh chóng chuyển đổi mô hình trực
tiếp qua online để nhiều người có thể an tâm mua sắm, hội
họp, học tập,... một cách dễ dàng. Với thần dược này thì dịch
Corona dù có lây nhiễm nhanh mấy cũng đành bó tay.com
khi tới Việt nam thôi.

3. Thần dược V (Vệ sinh):
Biết được dịch Corona tồn tại trong không khí và ký sinh
trên bề mặt đồ dùng thường ngày nên người Việt nam nhanh
chóng sử dụng thần dược vệ sinh như: đeo khẩu trang sạch
sẽ, dung dịch sát khuẩn hay sà phòng để rửa tay liên tục nhiều
lần trong ngày, vệ sinh bề mặt các đồ dùng thường xuyên,
khử trùng phòng ốc và những nơi con người thường xuyên
lui tới và làm việc. Đặc biệt luôn giữ vệ sinh 5S nơi ở, nơi làm
việc để đảm bảo dịch Corona không còn nơi trú ngụ.

4. Thần dược I (Ít tụ tập):
Không phải bất cứ ai mới bị nhiễm dịch Corona đều có biểu
hiện ra bên ngoài như ho, sốt, nhiệt độ tăng cao,... chính vì thế,
làm sao để ta có thể biết ai đã bị nhiễm dịch bệnh hay chưa mà
tránh. Muốn đề phòng tính chất phức tạp này của dịch Corora
thì thần dược hữu hiệu nhất là ít tụ tập, tránh tiếp xúc nhiều
nơi công cộng. Khi có việc cần buộc phải tới nơi đông người thì
phải tự biết giữ một khoảng cách an toàn ít nhất là 2m để đảm
bảo cho mình và tránh lây lan cho cộng đồng.
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Một tuần trôi qua, theo báo cáo từ bộ y tế thì Việt
nam không có ca lây nhiễm nào thêm ngoài 268 ca đã
lây nhiễm trong nhiều tháng qua. Đó là tín hiệu vui cho
người Việt nam và là điều khiến cả thế giới phải trầm trồ
khen ngợi. Nhưng 1 khi dịch Corona còn tiếp tục ở các
nước khác thì nguy cơ tái phát trở lại ở Việt nam là điều
khó tránh khỏi. Thần dược duy trì sẽ giúp cho dân Việt
nam an tâm mà sống chung với dịch nhưng sẽ không sợ
bị dịch tấn công.

6. Thần dược 1 (1 nhịn):
Đặc điểm nổi bật của người Việt nam là vui vẻ, hiếu
khách, dễ kết bạn. Nên thói quen tụ tập hàn huyên, trà đạo,...
sau một ngày làm việc vất vả hay thư giãn cuối tuần là điều
không thể thiếu. Chỉ vì dịch Corona mà mỗi người phải tự
nhốt mình trong nhà hay phải từ chối các cuộc hẹn hò thì
khó chịu và bức bối làm sao á. Chính thần dược “nhịn” đã
giúp người Việt nam chặn đứng được sự lây lan của dịch
Corona ít là 1 tuần rồi và hy vọng dịch bệnh Corona không
còn hoành hành ở nước Việt nam nữa.

7. Thần dược 9 (9 lành):
Sự an lành mà xuất hiện ở bất cứ quốc gia nào khi dịch
Corana đang diễn ra hiện nay là điều mừng rỡ và sung
sướng không gì tả siết. Nếu cả thế giới này cùng có thể
đẩy lùi được dịch Corona càng sớm thì sự sự bình an của
thế giới càng nhanh chóng được phục hồi. Con người
mau được tự do đi lại và tham gia vào bất cứ hoạt động
nào mình mong muốn.
Nhiều nước tiên tiến bậc nhất về dụng cụ y tế và bào
chế y dược trên thế giới đã phải trầm trồ khen ngợi, cúi
đầu thán phục và ghi nhận loại Vác-xin Việt nam đang
dùng rất hiệu nghiệm trong việc chặn đứng sự lây lan của
dịch Corona và họ cố gắng học hỏi cách sử dụng Vác-xin
COVID 19 và áp dụng với hy vọng sẽ sớm ngăn chặn được
dịch Corona trong nước của họ như Việt nam và để tránh
lây lan cho cộng đồng thế giới.

THỜI SỰ

NGÀNH CÔNG NGHIỆP TÚI XÁCH - TBS GROUP
ĐẢM BẢO NGUỒN NƯỚC UỐNG CHẤT LƯỢNG
BẢO VỆ SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG
☐☐ TUYẾT TRINH

Đ

ối với các nhà máy, xí nghiệp sức khỏe người

lao động luôn là yếu tố quan trọng được đặt lên
hàng đầu, không chỉ tạo cho người lao động
môi trường làm việc an toàn mà các chủ doanh
nghiệp, nhà máy cần phải bảo vệ sức khỏe của công nhân
lao động qua từng ly nước uống.
Bởi nguồn nước là một trong những yếu tố tác động trực
tiếp đến sức khỏe người lao động, các bộ phận trong cơ thể
đều cần có sự hỗ trợ của nước để hoạt động tốt nhất, nếu
thiếu nước các cơ quan sẽ bị hoạt động trì trệ gây ảnh hưởng
đến sức khỏe. Bên cạnh đó, nếu nguồn nước uống bị nhiễm
khuẩn được đưa vào cơ thể sẽ tạo điều kiện các cho các vi
khuẩn hình thành các mầm bệnh trong cơ thể.
Rất nhiều trương hợp người lao động bị ngộ độc, dạ dày
bị nhiễm khuẩn nguyên nhân là nguồn nước uống kém chất
lượng, thành phần của nguồn nước vẫn còn tồn đọng các vi
khuẩn, kim loại nặng... tác động xấu đến sức khỏe người dùng..
Nhằm đảm bảo nguồn nước uống cho NLĐ, Ban CS
NLĐ Holding quyết định để các đơn vị tự chủ và Ngành
Túi xách đã phối hợp cùng các nhà máy chủ động trong
công tác thực hiện DTBD, vệ sinh máy nước uống định kỳ,

đặc biệt các nhà máy đã nhanh chóng chủ động thực hiện
triển khai, rà soát, bảo dưỡng hệ thống máy nước uống
và kết quả đạt được là chúng ta đã bảo vệ sức khỏe của
người lao động và tiết kiệm được số tiền: 137, 860, 360đ
so với chi phí ban đầu..
Ban CS NLĐ Ngành Túi xách xin cảm ơn BGĐ các nhà máy
cùng bộ phận quản trị NM đã chung tay thực hiện kịp thời,
chính xác nhu cầu của đơn vị mình về nguồn nước uống
sạch cho người lao động đồng thời góp phần tiết kiệm phần
nào ngân sách cho Công ty.

Nhà máy Túi Xách đã chủ động thực hiện
sửa chữa máy nước uống đảm bảo cung cấp cho CN

GIA ĐÌNH TBS GROUP

27

CHUNG SỨC KIẾN TẠO TƯƠNG LAI

CHUNG SỨC KIẾN TẠO TƯƠNG LAI

