
Hướng Dẫn Dành Cho Công Trường Xây Dựng trong Khu Vực Thành Phố DC 
trong Đại dịch COVID-19 
  
Liên tục Giám Sát và Thông Tin Liên Lạc   
 
Văn Phòng  An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp (OSH) trực thuộc Sở Dịch Vụ Việc Làm và Sở Y Tế 
DC (DC Health) đã và đang giám sát khủng hoảng y tế công cộng bởi đại dịch COVID-19. Thông 
tin và các hướng dẫn cập nhật nhất về ứng phó với đại dịch COVID-19 của Chính quyền Thành 
phố có thể được xem tại coronavirus.dc.gov. 
 
Các công ty cần có các biện pháp chủ động nhằm đảm bảo các nhân viên không đi làm khi bị 
bệnh; ví dụ như sàng lọc sức khỏe nhân viên và dự phòng cho phép nghỉ ốm. Các nhà thầu phụ 
cũng được khuyến khích thực hiện tương tự. Nhóm làm việc tại công trường cần đảm bảo 
thông tin liên lạc liên tục với các nhà thầu phụ và cảnh giác với nhân sự có biểu hiện bị bệnh rõ 
ràng tại công trường. Bất kì nhân viên nào tới nơi làm việc có biểu hiện bị bệnh cần được cho về 
nhà nghỉ ngơi. 
 
Chủ lao động trong ngành xây dựng cần: 
  

• Lên kế hoạch cho các nhân viên văn phòng có khả năng làm việc ở nhà. 
• Tận dụng “cách ly xã hội” với việc đảm bảo khoảng cách 6 feet giữa các nhân sự tại công 

trường, đặc biệt ở các không gian khép kín. Tốt nhất là không nên có nhiều hơn 10 nhân 
sự trong một không gian khép kín.  

• Chấp hành Lệnh Thị Trưởng về nội dung cấm “tụ tập đông người.”: 
https://coronavirus.dc.gov/newsroom 

• Cung cấp xà bông và nước tại tất cả các công trường để rửa tay thường xuyên. 
• Cung cấp dung dịch sát khuẩn tay khi xà bông và nước không có sẵn. 
• Rửa sạch và khử trùng tất cả các khu vực chung và bề mặt có mức độ tiếp xúc cao tại 

công trường và văn phòng, bao gồm các dụng cụ sử dụng chung theo hướng dẫn của 
CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning- 
disinfection.html 

  
Cách Ly Xã Hội và Dụng Cụ Bảo Vệ 
 
Tại các điều kiện không gian làm việc không cho phép giãn cách 6 foot, chủ lao động cần thực 
hiện một hoặc nhiều hơn các bước sau: 
  

• Điều chỉnh thứ tự thực hiện công việc 
• Điều chỉnh số lượng nhân sự 
• Thực hiện các điều chỉnh khác tuân theo các hướng dẫn sức khỏe và an toàn 
• Thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) cần được bảo quản và sử dụng khi cần thiết 

 
 



Nhân  sự cần mang găng tay cao su tổng hợp khi thực hiện các công việc dọn rửa liên quan tới 
COVID-19. Tất các các khu vực chung và bề mặt có mức độ tiếp xúc cao ví dụ như cần trục điều 
khiển, thang máy, nhà vệ sinh, nhà vệ sinh tạm thời, máy photo, khu vực bếp và các nắm cửa 
cần được lau kỹ nhiều lần trong ngày.  
 
Công tác dọn rửa cần được thực hiện với găng tay dùng một lần và cần tuân theo các khuyến 
nghị từ Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC), thông tin có sẵn tại: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/cleaning- 
disinfection.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019 -
ncov%2Fcommunity%2Fhome%2Fcleaning-disinfection.html  
   
Thu Gom Rác Thải 
 
Găng tay, khăn vải, hoặc khăn lau sử dụng để khử trùng trong quá trình dọn rửa có thể được 
gom vào thùng rác thải thông thường. Nếu có thể, dùng riêng thùng rác được đóng kín cho các 
rác thải vật dụng dùng để khử trùng khu vực đã được sử dụng bởi trường hợp có thể hoặc đã 
xác nhận nhiễm bệnh. Sử dụng găng tay khi di dời các túi rác, cũng như xử lý và xử lý rác thải.  
 
Trường Hợp Xác Nhận Nhiễm Bệnh tại Công Trường 
 
Nếu có trường hợp nhiễm COVID-19 xác nhận bởi DC Health (hoặc cơ quan y tế công cộng khác) 
và có liên quan tới văn phòng công trường hoặc công trường thi công, cán bộ chuyên trách an 
toàn của công ty cần được thông báo ngay lập tức. Nếu văn phòng hoặc công trường liên quan 
tới dự án thi công của Chính quyền Thành phố, người đứng đầu giám sát chung của cơ quan 
Chính quyền cũng cần được thông báo.  
 
Khi trường hợp có khả năng hoặc xác nhận nhiễm được báo cáo, cần thực hiện các biện pháp 
sau đây:  
   

• Tất cả các công ty làm việc tại công trường cần được thông báo tình hình.  
• Thực hiện dọn rửa kỹ tất cả các không gian chung và tiếp xúc cao tại công trường. 
• Tất cả nhân sự làm việc tại khu vực liền kề hoặc có tiếp xúc với nhân viên đó cần phải tự 

cách ly, tuân theo hướng dẫn của DC Health dành cho chủ lao động, đường dẫn phía 
dưới.  

 
Thông tin chi tiết thêm về COVID-19, bao gồm đảm bảo nhân sự và sức khỏe tại nơi làm việc, 
xin truy cập: https://coronavirus.dc.gov/page/coronavirus-covid-19-resources. 


