
COVID-SAFE Practices 
for Small Business and 

Community

Support the community 
during the Covid pandemic



GIỚI THIỆU

Bài thuyết trình này nhằm giúp: 

Cộng đồng và các doanh nghiệp nhỏ

hiểu và thực hành COVIDSafe theo

hướng dẫn của Bộ Y tế Victoria



CÁC DOANH NGHIÊP NHỎ



Kế hoạch An toàn về Covid
(CovidSafe Plan)

Là kế hoạch nhằm bảo vệ nhân

viên, khách hàng và cộng đồng



Mục đích của CovidSafe Plan

• Ngăn chặn virus COVID vào nơi làm việc

• Cách đối phó nếu nghi nhiễm hoặc có ca nhiễm

• Khẩu trang và dụng cụ bảo hộ cá nhân (PPE) cần thiết

• Đáp ứng yêu cầu của chính phủ tiểu bang Victoria 



CovidSafe Plan - 6 Nguyên Tắc

1. Thực hành giãn cách xã hội 1.5 mét



CovidSafe Plan - 6 Nguyên Tắc
2. Mang khẩu trang 3. Giữ gìn tốt vệ sinh



CovidSafe Plan - 6 Nguyên Tắc

4. Lưu giữ hồ sơ, xử lý nhanh nếu nhân viên không khỏe

5. Tránh tiếp xúc ở nơi không gian kín

6. Sắp xếp làm việc theo nhóm (workforce bubble)





CovidSafe Plan – Bản Mẫu

Download bản mẫu CovidPlan:

https://www.coronavirus.vic.gov.au/sites/default/files/2021-07/COVIDSafe-Plan-July-1.pdf

https://www.coronavirus.vic.gov.au/covidsafe-plan

https://www.coronavirus.vic.gov.au/sites/default/files/2021-07/COVIDSafe-Plan-July-1.pdf
https://www.coronavirus.vic.gov.au/covidsafe-plan


Bắt buộc phải có CovidSafe Plan?

Thanh tra của WorkSafe kiểm tra ngẫu nhiên

Hình phạt lên đến $10,904 hoặc nặng hơn $21,809

Cơ quan kiểm tra?

Giám sát



Trách Nhiệm Của Chủ Doanh Nghiệp

• Thường xuyên xem xét, cập nhật CovidSafe Plan

• Mã quét QR từ Chính phủ Victoria

• Lưu giữ danh sách khách hàng và nhân viên

• Mật độ: 1 người/ mét vuông

• Nhân viên không khỏe, yêu cầu đi xét nghiệm

• Báo cáo ca nhiễm cho Bộ Y tế và cơ quan liên quan

• Thường xuyên vệ sinh và khử trùng nơi làm việc



Mã Quét QR – QR Code

• Đăng ký tạo mã quét QR Code: 

https://www.coronavirus.vic.gov

.au/register-to-use-vic-gov-qr-

code-service

• Hoặc:

https://busreg.covid19.dhhs.vic.

gov.au/s/login/SelfRegister

https://www.coronavirus.vic.gov.au/register-to-use-vic-gov-qr-code-service
https://busreg.covid19.dhhs.vic.gov.au/s/login/SelfRegister


NHÂN VIÊN



Đối Với Nhân Viên Thì Sao? 

➢ Hiểu được kế hoạch An 

toàn về COVID

➢ Rửa tay thường xuyên

➢ Giữ khoảng cách 1.5 mét

➢ Mang khẩu trang

➢ Không khỏe thì không 

được đi làm

➢ Báo cáo nếu bị nhiễm

➢ Khai báo khi check-in



Cộng Đồng

✓ Giữ khoảng cách 1.5 mét

✓ Thực hiện tốt vệ sinh

✓ Tránh chào nhau như bắt tay, ôm hay hôn má

✓ Tránh tụ tập đông người



Cộng Đồng

✓ Ở nhà nếu có triệu chứng như cúm: Không đi 

làm/Không đi học/Không đi thăm người khác

✓ Làm xét nghiệm và tìm kiếm giúp đỡ y tế

✓ Khi tham gia phương tiện giao thông thì phải

cẩn thận hơn vì phải tiếp xúc với người lạ



Cộng Đồng

✓ Mang Khẩu trang

✓ Tiêm/chích vác-xin

✓ Thể dục thể thao, ăn uống đều độ

✓ Khai báo (check-in) bằng mã QR code



Coronavirus Hotline 1800 675 398 → 24/7

❖ Bấm phí 0 để nói tiếng Việt

❖ Hoặc dùng thông dịch TIS qua số 131 450.

Business Victoria qua số 13 22 15

Cần Giúp Đỡ

tel:131450

