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Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ  

lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động” 
 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Luật An toàn vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh 

truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống 

dịch đặc thù trong thời gian có dịch; 

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 30/01/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; 

Căn cứ Quyết định số 56/2010/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban 

Chỉ đạo chống dịch các cấp;  

Xét đề nghị của Bộ Y tế, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn phòng, chống và 

đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho 

người lao động. 

Điều 2. Hướng dẫn gồm 2 phần: 

1. Phần thứ nhất. Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm 

việc và ký túc xá cho người lao động áp dụng trên phạm vi toàn quốc. 

2. Phần thứ hai. Hướng dẫn đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 



tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh áp dụng trên phạm vi toàn quốc. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế 

Công văn số 1133/BYT-MT ngày 09/3/2020 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động; Công 

văn số 2002/BYT-MT ngày 10/4/2020 của Bộ Y tế về việc phân luồng khử khuẩn 

khi có người lao động được xác định mắc COVID-19 tại nơi làm việc và Công 

văn số 490/BYT-MT ngày 06/02/2020 của Bộ Y tế về khuyến cáo phòng, chống 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCOV) tại nơi làm 

việc.  

Điều 4. Các thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-

19; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 
- Phó TTg CP. Vũ Đức Đam (để báo cáo); 
- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế; 
- TLĐLĐVN, Phòng TMCNVN; 
- Các VP, Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ; 
- Các Viện VSDTTW, VSDTTN, Pasteur NT, 
TPHCM, SKNNMT, YTCC TPHCM; 
- Sở Y tế, Trung tâm KSBT/YTDP các tỉnh, TP; 
- Cổng TTĐT Bộ Y tế; 

- Lưu: VT, BCĐQGPCDB, MT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 
 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên 

Thứ trưởng Bộ Y tế 
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