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Truy tìm sự tiếp xúc và quy luật về cách ly
Những điều doanh nghiệp cần biết
Khi NSW bắt đầu mở cửa trở lại với tỷ lệ chích ngừa đầy đủ là 70%, COVID-19 sẽ tiếp tục lây lan trong cộng đồng.
Đây là lý do tại sao điều quan trọng là chủ nhân và người quản lý doanh nghiệp phải biết các khuyến cáo cập nhật
về việc làm xét nghiệm, cách ly và truy tìm sự tiếp xúc.
Bộ Y Tế NSW có thể cập nhật khuyến cáo này khi có sự thay đổi về số ca bệnh và chứng cớ.

Nếu có nhân viên nào xét nghiệm dương tính với COVID-19 thì sao?
Dù nhân viên này được chích ngừa hay không cũng đều phải tự cách ly trong 14 ngày và tuân theo khuyến
cáo của Bộ Y Tế NSW. Quý vị nên tham khảo Kế hoạch An toàn về COVID và cách thức thẩm định rủi ro của
mình để biết thêm hướng dẫn về cách thông báo cho các nhân viên khác biết.

Với tư cách là chủ doanh nghiệp, tôi có nghĩa vụ gì nếu có nhiều nhân viên
xét nghiệm dương tính với COVID-19?
Các doanh nghiệp phải báo cho Bộ Y Tế NSW biết nếu có từ 3 nhân viên trở lên có kết quả xét nghiệm
dương tính với COVID-19 trong một khoảng thời gian 7 ngày. Bộ Y Tế NSW sẽ cung cấp thêm khuyến cáo về
các việc cần làm.

Nếu có ai dương tính với COVID-19 tới doanh nghiệp của tôi thì sao?
Các hướng dẫn của Bộ Y Tế NSW (Thẩm định Rủi ro Tiếp xúc tại Chỗ làm và trong Cộng đồng) sẽ giúp
doanh nghiệp có thể thẩm định rủi ro tại chỗ làm nếu nhận ra có một ca COVID-19, và xác định các việc cần
làm. Tham khảo hướng dẫn tại health.nsw.gov.au
Hệ thống dùng Mã QR để ghi tên khi vào của Dịch vụ NSW (Service NSW) sẽ vẫn được duy trì và sẽ được
dùng để thông báo cho những người tới cùng một chỗ với một ca dương tính. Hãy khuyến khích khách
hàng của quý vị làm theo khuyến cáo của Bộ Y Tế NSW.

Tôi làm sao để giảm sự gián đoạn công việc kinh doanh của tôi do COVID-19 gây ra?
Doanh nghiệp có thể giảm nguy cơ phải đóng cửa hoặc nhân viên phải cách ly bằng cách thực hiện các Kế hoạch
An toàn về COVID-19 nghiêm ngặt để giảm nguy cơ lây lan.
Các bước chủ động khác mà doanh nghiệp có thể thực hiện gồm có:
•

Bảo đảm nhân viên được chích ngừa

•

Thực hiện các chương trình xét nghiệm tại chỗ thường xuyên cho nhân viên hoặc dùng bộ dụng cụ xét
nghiệm tại nhà (khi được Cục Quản lý Dược phẩm TGA chấp thuận)

•

Bảo đảm tất cả nhân viên và khách hàng đều dùng mã QR của Dịch vụ NSW để ghi tên khi vào

•

Duy trì các hành vi an toàn về COVID gồm có việc đeo khẩu trang, giãn cách và giới hạn số người tại các nơi
trong nhà (4m2 cho mỗi người)

•

Cải thiện hệ thống thông gió hoặc lọc gió ở các nơi trong nhà.

Để biết thông tin mới nhất về COVID-19, truy cập nsw.gov.au

