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An toàn, vệ sinh lao động cho 

nhân viên y tế  trong phòng, 

chống COVID-19  

Đồng Tháp, ngày 08  tháng 4 năm 2022 

 

  

                        

 Kính gửi: 

 

 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh; 

- Bệnh viện Quân Dân Y; 

- Bệnh xá Công an;  

- Bệnh viện tư nhân.  

 

Ngày 05/4/2022, Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn An toàn, vệ sinh lao động 

cho nhân viên y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 kèm theo Quyết định số 

838/QĐ-BYT. Quyết định có hiệu lực từ ngày 05/4/2022 (Đính kèm Quyết định 

số 838/QĐ-BYT).  

Sở Y tế đề nghị các đơn vị nghiên cứu, phổ biến và triển khai thực hiện 

các nội dung sau: 

1. Lập kế hoạch, bố trí nhân lực và kinh phí để tổ chức triển khai thực 

hiện Hướng dẫn An toàn, vệ sinh lao động cho nhân viên y tế trong phòng, 

chống dịch COVID-19. Thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ 

cần thiết để giảm thiểu các nguy cơ rủi ro an toàn, vệ sinh lao động cho nhân 

viên y tế trong phòng, chống dịch COVID-19. 

2. Thường xuyên tự kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Hướng 

dẫn theo Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định 838/QĐ-BYT cũng như có 

phương án để khắc phục các tồn tại nếu có. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện 

khi có yêu cầu. 

 3. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nhân viên y tế, người lao động trong các 

cơ sở y tế về các quy định, nội quy, quy trình, yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao 

động chung và an toàn vệ sinh lao động trong phòng, chống dịch COVID-19 do 

người sử dụng lao động hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành liên 

quan đến công việc, nhiệm vụ được giao. 

4.Yêu cầu nhân viên y tế, người lao động: 

- Tuân thủ pháp luật và nắm vững kiến thức, kỹ năng về các biện pháp 

bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong phòng, chống dịch 

COVID-19; sử dụng và bảo quản các phương tiện phòng hộ cá nhân đã được 

cấp, các thiết bị an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc trong quá trình thực 

hiện các công việc, nhiệm vụ được giao. 



- Ngăn chặn nguy cơ trực tiếp gây mất an toàn, vệ sinh lao động, hành vi 

vi phạm quy định an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong phòng, 

chống dịch COVID-19. 

- Báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện có các yếu tố 

nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong phòng, 

chống dịch COVID-19, hoặc phát hiện nguy cơ xảy ra sự cố, tai nạn lao động 

hoặc bệnh nghề nghiệp. 

- Phải tham gia đầy đủ các khóa tập huấn về an toàn vệ sinh lao động 

trong phòng, chống dịch COVID-19 do người sử dụng lao động tổ chức. Tự 

đánh giá thực hiện các biện pháp an toàn vệ sinh lao động trong phòng, chống 

dịch COVID-19 theo Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quyết định số 838/QĐ-

BYT. 

Sở Y tế đề nghị đơn vị thực hiện tốt nội dung công văn này ./. 

  
Nơi nhận:                                                                                          
- Như trên; 

- Công đoàn Ngành Y tế (p/h); 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY/nthvan. 
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