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(*): Theo thông tin của Bộ Y tế ngày 30/5/2021 

LIÊN TỤC ĐEO KHẨU TRANG
Biến thể SARS-CoV-2 lây qua không khí (*)

và VỆ SINH KHỬ KHUẨN

Scan mã trên
để khai báo y tế
(Dành cho CB - CNV TBS Group)
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DỊCH BỆNH
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NHIỆM VỤ
Chung sức cùng nhà nước phòng chống
Covid-19, bảo vệ sức khỏe người lao động

Xây dựng kịch bản cho từng tình huống, 
nhanh chóng áp dụng khi cần thiết

Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh
nhằm đảm bảo việc làm cho người lao động

Ban chỉ đạo Phòng chống Covid-19 TBS Group 
(Tài liệu lưu hành nội bộ)
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ĐIỀU CẦN BIẾT
Bệnh có tỷ lệ tử vong thấp, chủ yếu cao ở
người cao tuổi hoặc có bệnh lý nền nặng

Cần bình tĩnh, tránh hoảng loạn và
không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng

Thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế là cách 
hiệu quả để phòng chống và ngăn lây lan

Khi có dấu hiệu nghi ngờ cần liên hệ ngay
Y tế địa phương để được hướng dẫn kịp thời 

Khai báo y tế trung thực giúp hạn chế
dịch bệnh lây lan

#TBSstrongertogether
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Ban chỉ đạo Phòng chống Covid-19 TBS Group (Tài liệu lưu hành nội bộ)
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PHÒNG CHỐNG
DỊCH BỆNH

MỤC TIÊU
& TIÊU CHÍ

ĐẢM BẢO SỨC KHỎE cho người lao động

DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG sản xuất kinh doanh

DIỄN TẬP PHÒNG CHỐNG tại hiện trường

XÉT NGHIỆM - TRUY VẾT thần tốc

KHOANH VÙNG - CÁCH LY - DẬP DỊCH

BẢO VỆ VIỆC LÀM & chuỗi cung ứng nhằm
đảm bảo thu nhập cho người lao động 

Ban chỉ đạo Phòng chống Covid-19 TBS Group (Tài liệu lưu hành nội bộ)
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PHÒNG CHỐNG
DỊCH BỆNH

CÔNG CỤ - DỤNG CỤ
PHÒNG DỊCH

Phòng cách ly tạm thời 

Khu vực xét nghiệm nhanh

Xe cứu thương

Khẩu trang & Đồ bảo hộ phòng dịch 

Máy phun & hóa chất khử khuẩn

Dung dịch kháng khuẩn#TBSstrongertogether
#TBSchungsuc

Ban chỉ đạo Phòng chống Covid-19 TBS Group 
(Tài liệu lưu hành nội bộ)
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KHÔNG
DI CHUYỂN

THÔNG BÁO
CHO CBQL

THÔNG BÁO
NGƯỜI THÂN01 02 03

VỆ SINH
KHỬ KHUẨN

GIỮ KHOẢNG
CÁCH

KHAI BÁO
Y TẾ

KHAI BÁO
LỊCH SỬ TIẾP XÚC04 05 06 07

QUY TRÌNH 7 BƯỚC

Bình tĩnh, giữ 
nguyên vị trí. 
Không tự ý tới các 
cơ sở y tế. 

Báo ngay cho CBQL 
trực tiếp, tuân theo 
chỉ dẫn. Gọi:
1900 90 95

Thông báo bằng 
điện thoại cho 
người thân. 

Đeo khẩu trang và 
vệ sinh tay bằng 
dung dịch khử 
khuẩn. 

Giữ khoảng cách tối 
thiểu 2 mét với 
những người xung 
quanh. 

Khai báo y tế theo 
quy định và hướng 
dẫn của cơ quan 
chức năng. 

Phối hợp khai báo 
những người đã 
tiếp xúc trực tiếp 
gần nhất. 

DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI NGHI NHIỄM

Ban chỉ đạo Phòng chống Covid-19 TBS Group 
(Tài liệu lưu hành nội bộ)
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PHONG TỎA
TẠM THỜI

DUY TRÌ 5K
BỘ Y TẾ

ĐIỀU TRA
DỊCH TỄ 

SAO LƯU
DỮ LIỆU05 06 07 08

QUY TRÌNH 8 BƯỚC

Bình tĩnh, giữ 
nguyên vị trí. 
Không tự ý tới các 
cơ sở y tế. 

Báo ngay cho CBQL 
trực tiếp, tuân theo 
chỉ dẫn. Gọi:
1900 90 95

Thông báo bằng 
điện thoại cho 
người thân. 

Phối hợp phong 
tỏa tạm thời khu 
vực đang quản lý. 

Yêu cầu CB-CNV 
tiếp tục duy trì 
thông điệp 5k của 
Bộ Y tế. 

Phối hợp, điều tra 
dịch tễ theo yêu cầu 
của cơ quan chức 
năng. 

Sao lưu dữ liệu lên 
các thiết bị lưu trữ, 
sẵn sàng làm việc 
từ xa. 

DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ KHI CÓ CA NGHI NHIỄM

THÔNG BÁO
BCĐ PHÒNG DỊCH

ỔN ĐỊNH,
TRẤN AN NLĐ

NIÊM PHONG
TÀI SẢN    

CÁCH LY NGAY
F0 & F101 02 03 04

Thông báo ngay 
cho Ban chỉ đạo 
phòng dịch của khu 
vực và nhà máy.  

Giữ ổn định và trật 
tự. Trấn an cho 
người lao động.  

Niêm phong, bảo 
vệ tài sản, hàng hóa 
của đơn vị.                           

Cách ly ngay
F0 và F1. 

Ban chỉ đạo Phòng chống Covid-19 TBS Group 
(Tài liệu lưu hành nội bộ)
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QUY TRÌNH 9 BƯỚC

Bình tĩnh, giữ 
nguyên vị trí. 
Không tự ý tới các 
cơ sở y tế. 

Báo ngay cho CBQL 
trực tiếp, tuân theo 
chỉ dẫn. Gọi:
1900 90 95

Thông báo bằng 
điện thoại cho 
người thân. 

RÀ SOÁT
F2

XÉT NGHIỆM
NHANH

BẢO VỆ TÀI SẢN, 
KHỬ KHUẨN

LẬP DANH SÁCH
VẮNG MẶT

THÔNG BÁO
ĐỊA PHƯƠNG05 06 07 08 09

Triển khai lập danh 
sách tiếp xúc, rà 
soát F2. 

Tổ chức xét nghiệm 
nhanh cho CB-CNV 
toàn đơn vị, khu 
vực, nhà máy. 

Bảo vệ hàng hóa, tài 
sản. Khử trùng - 
Khử khuẩn toàn 
khu vực, nhà xưởng. 

Lập danh sách CB - 
CNV vắng mặt.  

Thông báo về địa 
phương có CB - CNV 
là F0 và F1. 

THEO HƯỚNG DẪN CỦA BỘ Y TẾ

LIÊN HỆ
HOTLINE

PHONG TỎA
TẠM THỜI

CÁCH LY
FO 

TRUY VẾT
F101 02 03 04

Liên hệ đường dây 
nóng hỗ trợ bệnh 
nhân Covid-19: 
1900 90 95

Phong tỏa tạm thời 
khu vực làm việc có 
bệnh nhân F0. 

Tổ chức cách ly 
ngay F0. 

Triển khai truy vết 
thần tốc F1. 

Ban chỉ đạo Phòng chống Covid-19 TBS Group 
(Tài liệu lưu hành nội bộ)


