8 tháng 10 năm 2021

Tuân thủ và nghĩa vụ chích ngừa
Những điều doanh nghiệp cần biết
Khi NSW mở cửa trở lại, điều quan trọng là doanh nghiệp phải chuẩn bị để chào đón khách hàng trở lại theo cách
An toàn về COVID và hiểu rõ các nghĩa vụ mới về việc tuân thủ.
Hướng dẫn này được soạn thảo để hỗ trợ doanh nghiệp và không thay thế cho khuyến cáo pháp lý.

Tôi cần làm gì để chuẩn bị mở lại doanh nghiệp của mình?

•

Bảo đảm quý vị dùng Kế hoạch An toàn về COVID-19 mới nhất cho ngành của mình bằng cách truy cập
nsw.gov.au

•

Hướng dẫn khách hàng và nhân viên của quý vị về các hành vi an toàn với COVID-19 và các yêu cầu về
việc chích ngừa. Tải các bích chương từ nsw.gov.au để trưng bày tại cơ sở của quý vị

•

Biết các yêu cầu về việc chích ngừa cho nhân viên theo các Mệnh lệnh Y tế Công cộng. Quý vị có trách
nhiệm bảo đảm chỉ có nhân viên đã được chích ngừa mới có mặt tại cơ sở khi cần.

Tôi có trách nhiệm bảo đảm chỉ nhân viên, khách hàng và khách đến thăm đã được chích ngừa mới tới
doanh nghiệp của tôi không?
Các doanh nghiệp (nhưng không phải doanh nghiệp là cơ sở bán lẻ thiết yếu) có trách nhiệm thực hiện các
bước hợp lý để ngăn những người chưa chích ngừa vào cơ sở của quý vị. Ví dụ, quý vị có thể:
•

bảo đảm để ở chỗ thấy rõ các bích chương nêu rõ các yêu cầu về việc chích ngừa và mã QR của Dịch vụ
NSW (Service NSW)

•

huấn luyện nhân viên về cách kiểm tra chứng cớ về tình trạng chích ngừa COVID-19 (hoặc được miễn chích
hợp lệ) và phải làm gì nếu có người không cho kiểm tra hoặc không có chích ngừa

•

nhắc nhở khách hàng về các yêu cầu chích ngừa trong các tài liệu tiếp thị và khi nhận và xác nhận đặt chỗ

•

xem xét cách thức để khách hàng không chích ngừa có thể mua hàng trực tuyến

•

kiểm tra tình trạng chích ngừa lúc khách vào khi thích hợp.

Tôi có thể chấp nhận chứng cớ chích ngừa nào của nhân viên và khách hàng?
Chỉ chấp nhận các hình thức chứng cớ sau đây về việc chích ngừa (hoặc miễn chích vì lý do y tế):
•

Chứng chỉ kỹ thuật số COVID-19 (COVID-19 digital certificate) có thể được truy cập thông qua ứng dụng
Express Plus Medicare trên điện thoại di động hoặc tài khoản Medicare trực tuyến thông qua myGov. Chứng
chỉ kỹ thuật số COVID-19 có thể được thêm vào ví của điện thoại thông minh hoặc các nơi tương tự. Truy cập
Dịch vụ Úc (Services Australia) để coi hướng dẫn

•

Bản kê khai lịch sử chích ngừa có thể truy cập được trong Hồ sơ Sức khỏe của Tôi (My Health Record). Truy
cập Dịch vụ Úc để coi hướng dẫn

•

Giấy miễn chích ngừa của Bộ Y Tế NSW, do chuyên viên y tế chính thức điền vào đầy đủ

•

Giấy phép y khoa do Bộ Y Tế NSW cấp.

Có thể có hình phạt cho người làm ra hoặc xuất trình mẫu chứng cớ chích ngừa giả mạo.
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Việc tuân thủ sẽ được giám sát ra sao, và có các hình phạt cho việc không tuân thủ không?
Các viên chức có thẩm quyền sẽ giám sát việc doanh nghiệp mở cửa trở lại, đặc biệt là những doanh nghiệp có
yêu cầu về việc chích ngừa, ví dụ như dịch vụ khách sạn nhà hàng, bán lẻ, phòng tập thể dục và các dịch vụ phục
vụ cá nhân (ví dụ: làm tóc, làm đẹp).
Có thể có hình phạt cho các cá nhân và doanh nghiệp không tuân thủ.
•

Cá nhân: Có thể có tiền phạt tại chỗ 1.000 đô la khi không tuân thủ, hoặc dùng chứng cớ gian lận về việc
chích ngừa để ghi tên khi vào

•

Doanh nghiệp: Có thể có tiền phạt tại chỗ 5.000 đô la khi không tuân thủ các yêu cầu về việc chích ngừa của
Mệnh lệnh Y tế Công cộng.

Các hình phạt khác gồm có việc đóng cửa doanh nghiệp và có thể có các hình phạt cao hơn đối với cá nhân và
doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng.
Doanh nghiệp có thể buộc khách hàng không chích ngừa phải rời khỏi cơ sở không?

Có các mệnh lệnh y tế công cộng yêu cầu mọi người phải được chích ngừa khi tới một số chỗ ở trong nhà và
các cuộc tụ tập công cộng ngoài trời ở NSW, trừ khi được miễn chích.
Nếu người tại cơ sở nghĩ là ai đó không được miễn trừ hợp lệ thì có thể yêu cầu người đó rời khỏi cơ sở.
Nếu người đó từ chối, người tại cơ sở có thể báo cho cảnh sát biết.
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