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QUI TRÌNH XỬ LÝ 

KHI NLĐ TRỞ THÀNH CHUỖI FX
(Tài liệu lưu hành nội bộ)



HOẠT ĐỘNG 
XUYÊN SUỐT 

QUY TRÌNH 
QTRR VÀ XỬ LÝ 

NLĐ THUỘC 
CHUỖI FX

Họp thống nhất kế hoạch sản xuất, kế hoạch cách ly, 
chốt chi phí, thông điệp truyền thông với NLĐ và
với bên ngoài

Tạo các group và phân công để thăm hỏi, động viên, 
hỗ trợ NLĐ, cập nhật tình hình

Họp định kỳ để cập nhật nhanh hàng ngày



SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CẦN CÓ
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. Tổ trưởng phụ trách từng mảng: 

Truyền thông (báo cáo, thủ tục với 
cơ quan hữu quan, thông báo cho 
nhân viên, gia đình của nhân viên)

Logistics (vận chuyển, mua sắp, 
tiếp tế...), 

An toàn sức khỏe (liên hệ CDC, 
bệnh viện dã chiến, bệnh viện cấp 
cứu chữa trị, báo cáo cập nhật sức 
khỏe NV...),

. Tổ viên: tích cực chủ động ôm 
trọn công việc được giao, tăng 
cường tương tác, không được 
quan liêu
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xác định của Bộ Y tế, có các Tổ 
viên, Tổ trưởng/Tổng chỉ huy cùng 
tham gia (Tham khảo nguyên tắc
truy vết, xác định Fx tại tài liệu
đính kèm).

Lập group theo từng nơi để thông 
báo cập nhật nhanh tình hình sức 
khỏe bản thân hàng ngày và 
tương trợ lẫn nhau.



LƯU Ý

Các lưu ý

➢ Cần có 3G và cục xạc để tiện liên lạc với ACE trong 
bệnh viện dã chiến và điều trị nhẹ, vì hầu như không 
có đường dây liên hệ khác.

➢ Trang bị máy đo oxy, nhiệt kế để tiện theo dõi sức 
khỏe

➢ Thuốc sủi hạ sốt, vitamin C

➢ Những BV dã chiến có thể điều kiện không tiện lợi 
nhưng được tiếp cận chăm sóc theo dõi y tế, do vậy 
phải thuyết phục nhân viên chấp nhận tình trạng ăn 
ở kém hơn khách sạn/ở nhà.

➢ Những trường hợp F0 không có hoặc có triệu chứng 
nhẹ, khuyến khích sinh hoạt lành mạnh, thể dục và 
ăn ngủ đầy đủ, tuân thủ qui định nơi cách ly điều trị.

➢ Tiến triển bệnh sẽ rất nhanh nếu thiếu oxy, do vậy 
không được chủ quan, phải báo ngay bác sĩ nếu có 
dấu hiệu oxy bị tụt.

➢ Với trường hợp nặng phải vào các tầng cao (4, 5) hầu 
như chỉ có một chiều thông tin từ bác sĩ đến người 
nhà. 5
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QUY TRÌNH XỬ LÝ  Fx
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QUY TRÌNH XỬ LÝ Fx
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QUY TRÌNH XỬ LÝ Fx
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QUY TRÌNH XỬ LÝ Fx
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QUY ĐỊNH LẤY MẪU TEST
(B3) 

Nơi lấy mẫu cần đảm bảo thông
thoáng, không tụ tập trong máy lạnh
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Nơi lấy mẫu cần đảm bảo thông
thoáng, không tụ tập trong máy lạnh

Tuân thủ quy định giãn cách tối thiểu
2m. 

Các tổ chức đủ điều kiện lấy mẫu và
thực hiện xét nghiệm (Tài liệu đính
kèm)



Tham khảo thêm trang web của Trung tâm kiểm soát bệnh tật
HCM để biết thêm chi tiết và các hướng dẫn cụ thể khi cần
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Xin cám ơn!


