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PHẦN GIỚI THIỆU
Lời cảm tạ
Chúng tôi đã biên soạn tài liệu này sử dụng thông tin của nhiều nguồn tài liệu bao gồm từ:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hiệp hội Trồng Cam quít (Citrus Australia)
Hội đồng Người Trồng Chuối của Úc (Australian Banana Growers Council)
Hiệp hội Trồng Quả Bơ Úc (Avocados Australia)
Hiệp hội Tiếp thị Sản phẩm của Úc và New Zealand (Produce Marketing Association Australia and New
Zealand)
Chính phủ Queensland và Bộ Nông và Ngư Nghiệp
Chính phủ Lãnh Thổ Bắc Úc
Liên đoàn Nông dân Quốc gia (National Farmers Federation)
Bộ Y Tế Úc.

Để xem thông tin cập nhật và các kết nối, hãy vào trang mạng COVID-19 của Hiệp hội Trồng Xoài tại đây.

Khước từ trách nhiệm
Đây là một tài liệu hướng dẫn, mà trong đây có những đề nghị cho những người trồng và các doanh nghiệp
về cách thức quản lý hoạt động thu hoạch của họ, và không thuộc lời khuyên của một người chuyên nghiệp
ngành luật, tài chính hoặc y tế.
Giải nghĩa các từ khóa được sử dụng trong tài liệu hướng dẫn này
Kiểm dịch – Tách rời những người có khả năng đã tiếp xúc với một bệnh truyền nhiễm và giới hạn sự đi lại
của họ để xem họ có bệnh hay không. Những người này có thể đã tiếp xúc với ca bệnh mà không hề hay biết,
hoặc có thể họ đã bị nhiễm bệnh nhưng không xuất hiện triệu chứng. Thông thường, đây là những người đến
từ một tiểu bang khác hay một địa điểm quốc tế.
Cách ly – Tách rời người bệnh (ví dụ như các ca xác định hoặc nghi bị nhiễm COVID-19) bị một căn bệnh lây
truyền khỏi những người không bị bệnh. Nếu một ai đó đang cách ly (hay còn được gọi là tự cách ly), thì họ
không nên dùng chung gian phòng, thiết bị, quần áo hay thức ăn bất kỳ với những người khỏe mạnh và cần
tránh mọi sự tiếp xúc thân thể hoặc giao tiếp đối mặt (mà không có vật rào chắn) với những người này.
Thiết bị Bảo hộ Cá nhân (Personal Protective Equipment PPE) – Trong ngữ cảnh của tài liệu hướng dẫn này,
PPE có nghĩa là quần áo hay thiết bị được sử dụng nhằm giới hạn sự lây lan các giọt bắn nhiễm bệnh và người
tiếp xúc các giọt bắn này bằng cách đeo khẩu trang và găng tay.
Vì tình hình COVID-19 luôn có chuyển biến mới, vào một lúc nào đó những phần trong tài liệu hướng dẫn
này có thể không còn đúng nữa. Tuy rằng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cập nhật tài liệu này, để có thông
tin cập nhật hãy vào trang mạng COVID-19 của chúng tôi (https://www.industry.mangoes.net.au/covid19resources) hoặc liên lạc Hiệp hội Trồng Xoài Úc (Australian Mangoes) hoặc tổ chức liên quan.
Đường dây thông tin sức khỏe quốc gia về coronavirus là 1800 020 080 cung cấp thông tin và sự giúp đỡ. Để
sử dụng dịch vụ phiên dịch và thông dịch cho thông tin COVID-19 hãy gọi số 13 14 50. Thông tin cập nhật của
Chính phủ Liên bang có tại đây.
Mỗi tiểu bang và vùng quê còn có thông tin dành riêng cho nơi đây mà sẽ được đề cập đến trong tài liệu này.
Người trồng được khuyến khích nên dùng các nguồn trong tài liệu hướng dẫn này để xem thông tin cho mỗi
hoàn cảnh và địa điểm riêng:
•
•
•
•

QLD https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/support-and-resources/
translated-resources#lang-Vietnamese
NT
https://coronavirus.nt.gov.au (chỉ bằng tiếng Anh).
WA https://covid19inlanguage.homeaffairs.gov.au/vi/suc-khoe
NSW https://www.nsw.gov.au/covid-19. (Tài liệu này có thể được dịch sang tiếng Việt bằng cách nhắp vào
hình địa cầu ở góc phải đầu trang.)
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LÁ THƯ GỬI ĐẾN NGƯỜI TRONG NGÀNH
TRỒNG TRỌT
Đây là một thời kỳ thử thách cho người trồng và doanh nghiệp của họ. Tài liệu hướng
dẫn này nhằm mục đích hỗ trợ ngành trồng xoài của Úc chuẩn bị cho mùa xoài sắp tới vì
đại dịch toàn cầu COVID-19. Mục đích của tài liệu là cung cấp các nguồn thông tin đáng
tin cậy cho các bên liên quan trong ngành và là một khởi điểm cho việc lập ra các kế
hoạch kiểm soát COVID-19 và sức khỏe.
Chúng tôi muốn khuyến khích chủ lao động và đội ngũ nhân sự của họ hãy tải xuống
ứng dụng COVIDSafe vì nó có thể giúp với thủ tục điều tra tìm sự tiếp xúc khi một ai đó
có kết quả xét nghiệm dương tính cho COVID-19.
Mặc dù mỗi tiểu bang và lãnh thổ có những quy định khác nhau, chúng tôi mạnh
mẽ khuyến khích tất cả người trồng nên có sẵn và thực thi một Kế hoạch Kiểm soát
COVID-19/sức khỏe được phê duyệt (bởi bộ y tế có liên quan) cho các hoạt động trong
doanh nghiệp của họ. Điều này sẽ giảm nguy cơ vi-rút xâm nhập cơ sở doanh nghiệp
của quý vị và giúp duy trì sự an toàn cho đội ngũ nhân sự. Điều này cũng sẽ giảm nguy
cơ hoạt động kinh doanh bị gián đoạn. Hãy liên lạc các viên chức địa phương để được
lời khuyên và biểu mẫu cho riêng tiểu bang.
Thực hành giãn cách xã hội và vệ sinh cá nhân, như rửa tay, là các nguyên tắc chính
để giảm các nguy cơ được nêu rõ trong tài liệu hướng dẫn này. Tuy việc này có thể
làm chậm lại các hoạt động bình thường hoặc phần nào giảm đi khối lượng công việc,
nhưng kết quả của nó là bảo vệ đội ngũ nhân sự tránh bị nhiễm bệnh và doanh nghiệp
có thể tiếp tục mở và so với kết quả thay thế thì kết quả này tốt hơn nhiều.
Công tác vệ sinh môi trường là việc hết sức quan trọng trong thời gian này. COVID-19
lây qua sự tiếp xúc với các giọt bắn và bề mặt (nó không là bệnh lây qua không khí).
Các quy trình làm sạch và khử trùng cần được soạn lại và thực thi một cách triệt để.
Sau cùng, không thể đánh giá thấp tầm quan trọng của việc truyền đạt thông tin.
Truyền đạt thông tin thường xuyên và hiệu quả với đội ngũ nhân sự, nhà cung ứng,
khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ trong những tình huống đổi thay và chuyển biến
nhanh chóng.
Chúng tôi sẵn sàng để giúp đỡ vì vậy hãy liên lạc với chúng tôi nếu cần sự hướng dẫn,
giải thích hay trợ giúp với hoàn cảnh cá nhân của quý vị.
Lời của nhóm Hiệp hội Trồng Xoài Úc.
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COVID-19 (CÒN ĐƯỢC
GỌI LÀ CORONAVIRUS)
Nói về bệnh dịch
Coronavirus là một đại gia đình gồm nhiều vi-rút
có thể gây bệnh cho người và động vật, đặc biệt là
các bệnh đường hô hấp ở người, từ cảm lạnh thông
thường đến một số bệnh khác nghiêm trọng hơn
như Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS) và Hội
chứng Hô hấp Cấp tính Trầm trọng (SARS) xảy ra
gần đây.
COVID-19 là một bệnh truyền nhiễm do coronavirus
gây nên được phát hiện gần đây, chưa biết đến
(chủng mới) trước sự bùng phát xảy ra ở Hồ Bắc,
Trung Quốc, vào tháng 12, năm 2019.
Vì nó là một bệnh mới, hiện tại không có miễn dịch
trong cộng đồng đối với COVID-19. Bởi thế bệnh có
thể lây lan rất nhanh.

Triệu chứng
Thời gian ủ bệnh là 1-14 ngày. Mức nặng nhẹ của
triệu chứng sẽ khác ở mỗi người và một số có thể
thấy như mình không bị bệnh gì mặc dù họ vẫn
mang mầm bệnh. Các triệu chứng có thể bao gồm
bất cứ triệu chứng nào dưới đây:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sốt
Ho khan
Mệt mỏi
Khó thở
Đau nhức
Nghẹt mũi
Chảy mũi
Đau họng.

Sự truyền bệnh
Thông thường, COVID-19 được truyền từ người này
sang người kia qua sự tiếp xúc với người bị nhiễm
bệnh (bao gồm 24 tiếng trước khi triệu chứng xuất
hiện). Bệnh có thể lây từ người này sang người khác
khi các giọt bắn nhỏ từ mũi hay miệng của người
bị nhiễm COVID-19 truyền đi khi họ ho hay thở ra.
Những giọt bắn này rơi xuống các đồ vật và bề mặt
xung quanh người này. Người khác có thể bị nhiễm
vi-rút bằng cách sờ những đồ vật hay bề mặt này,
sau đó sờ vào mắt, mũi hay miệng của họ.
Cho đến nay các nghiên cứu cho thấy các giọt bắn
này quá nặng nên không thể bay trong không khí.
Chúng sẽ nhanh chóng rơi xuống các bề mặt và mặt
đất; do đó, bệnh này không được phân là bệnh lây
qua không khí. Vi-rút có thể tiếp tục tồn tại trên các
bề mặt một thời gian khá dài và đó là lý do tại sao có
sự khuyến cáo cần tăng cường chế độ làm sạch và
rửa tay.

COVID–19: XÁC ĐỊNH CÁC TRIỆU CHỨNG
COVID-19

TRIỆU CHỨNG

Triệu
chứng
từ
đến
nghiêm
trọng
nhẹ đến nghiêm
trọng

Triệu chứng từ nhẹ

CẢM LẠNH
Triệu chứng khởi
phát dần dần

CÚM
Triệu chứng khởi
phát đột ngột

Sốt

Phổ biến

Hiếm

Phổ biến

Ho

Phổ biến

Phổ biến

Phổ biến

Đau họng

Đôi khi

Phổ biến

Phổ biến

Đôi khi

Không

Không

Đôi khi

Đôi khi

Phổ biến

Đôi khi

Không

Phổ biến

Đôi khi

Phổ biến

Phổ biến

Đôi khi

Phổ biến

Đôi khi

Tiêu chảy

Hiếm

Không

Đôi khi,
đặc biệt là đối
với trẻ em

Hắt hơi

Không

Phổ biến

Không

Khó thở
Mệt mỏi

Đau nhức
Đau đầu

Sổ mũi

Phỏng theo tài liệu của WHO, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh.

CHÚNG TA CÓ THỂ CÙNG NHAU NGĂN
CHẶN SỰ LÂY LAN VÀ GIỮ SỨC KHỎE

.

Để biết thêm thông tin về Vi-rút corona
(COVID-19) vào trang health.gov.au

So sánh các triệu chứng của COVID-19 với cảm lạnh và cúm

Nguy cơ bị lây nhiễm COVID-19 từ phân của người bị
nhiễm bệnh dường như thấp.
Nguy cơ bị lây nhiễm COVID-19 từ một người không
có triệu chứng gì cả là rất thấp.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang đánh giá các
nghiên cứu đang được thực thi về những cách lây
lan của COVID-19.
Những người có nguy cơ mắc bệnh cao:
• Người lớn tuổi, thông thường là người trên 65
tuổi
• Những người có các bệnh nền – như cao huyết
áp, các vấn đề về tim, bệnh phỗi, hay tiểu đường
– là những người có khả năng nhiều hơn bị bệnh
nghiêm trọng
• Những người có hệ miễn dịch suy yếu; như bệnh
nhân ung thư
• Thổ dân và Đảo dân Eo biển Torres, đặc biệt là
những người trên 50 tuổi
• Trẻ nhỏ và em bé.
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Phòng chống và điều trị
Hiện tại không có cách trị bệnh hay vắc-xin cho
cộng đồng đối với COVID-19. Một vài vắc-xin và
dược chất đang được các chuyên gia y tế trên thế
giới thực hiện thử nghiệm lâm sàng.
Nếu một ai đó hiện có các triệu chứng của
COVID-19, họ nên tự cách ly ngay lập tức và tìm lời
khuyên y tế.
Chủ lao động nên khuyến khích
đội ngũ nhân sự tải xuống và
sử dụng ứng dụng COVIDSafe
app (hình bên phải). Hiện tại
ứng dụng không có bằng tiếng
Việt nhưng có thể dùng để kịp
thời liên lạc những người có khả
năng đã tiếp xúc với COVID-19.
Sự lây nhiễm COVID-19 tiềm tàng
Sự chuẩn bị tốt không chỉ giúp nông trại duy trì tình
trạng không có vi-rút, mà còn là yếu tố đem lại sự
khác biệt giữa nông trại phải chịu bất tiện nho nhỏ
và nông trại hoàn toàn sụp đỗ. Phần lớn lời khuyên
trong tài liệu hướng dẫn này sẽ giúp quý vị giảm
nguy cơ toàn bộ lực lượng lao động bị lây nhiễm.
Không cần nói đây là một nguy cơ có thật mà tất cả
doanh nghiệp phải sẵn sàng để đối phó.
Ngoài việc cần làm mọi thứ có thể để tránh tiếp xúc,
điều tốt nhất quý vị có thể làm trước là có những sắp
xếp để đối phó với tình huống bất ngờ, cụ thể là việc
tìm nhanh nhân viên thay thế hoặc đào tạo lại đội
ngũ nhân sự hiện thời cho các công việc khác. Quý
vị cũng nên có sự chuẩn bị đối với khách hàng của
mình và cung cấp cho họ thông tin cập nhật về tính
sẵn sàng và kế hoạch đối phó trường hợp bất ngờ
của quý vị.

2. Nhận ra bất cứ nơi nào và bất cứ người nào có
thể đã có tiếp xúc với người có nguy cơ lây bệnh;
3. Ngay lập tức cách ly bất cứ người nào có tiếp xúc
với người có nguy cơ lây bệnh và chỉ thị họ đi làm
xét nghiệm;
4. Triệt để làm sạch và diệt khuẩn bất cứ chỗ nào
hay thứ gì mà những người có nguy cơ lây bệnh
có khả năng đã tiếp xúc;
5. Liên lạc cơ quan điều tiết Sức khỏe An toàn Lao
động (WHS) trong vùng để có thêm lời khuyên.
Miễn sao quý vị đã làm theo lời khuyên của các
nguồn đáng tin cậy thì quý vị không cần phải lo
lắng rằng cơ quan điều tiết sẽ phạt mình.
Hãy nhớ xem thông tin trên trang mạng của chính
phủ tiểu bang của quý vị (chi tiết được cung cấp ở
phần cuối tài liệu này). Mỗi tiểu bang đã áp dụng
chính sách khác nhau cho việc đối phó với sự bùng
phát, liên quan đến những ai cần được thông báo,
đội ngũ nhân sự phải cách ly bao lâu, và đội ngũ
nhân sự phải cho chủ lao động biết những thông tin
gì.
Nếu không thể làm việc từ ở nhà, hãy yêu cầu nhân
viên đó lấy ngày nghỉ phép cá nhân và hãy xin giấy
khám sức khỏe trước khi trở lại làm việc. Yêu cầu họ
xin giấy chứng nhận y tế của bác sĩ xác nhận là an
toàn cho họ trở lại làm việc. Lưu ý: với hệ thống y
tế đang bị nhiều áp lực có thể không xin được giấy
chứng nhận y tế. Ít nhất người lao động cần phải
cách ly đủ 14 ngày.
Nếu không cần thiết đóng cửa, nhưng quý vị chọn
cho một nhân viên nào đó nghỉ việc, điều cần biết là
hầu hết quý vị phải tiếp tục trả lương cho họ trong
suốt thời gian cơ sở đóng cửa:
•

Chủ lao động hay nhân viên có thể gọi cho bác sĩ
của họ, người sẽ cho họ lời khuyên là nên làm xét
nghiệm hay không. Hầu hết các bác sĩ gia đình (GP)
chỉ làm xét nghiệm cho bệnh nhân nếu họ có các
triệu chứng, và thuộc nhóm người có nguy cơ mắc
bệnh cao, hoặc nếu họ:
•

nước ngoài trở về trong 14 ngày vừa qua và bị
bệnh hô hấp, bị sốt hay không sốt; hoặc
• Có tiếp
- Tiếp xúc gần là người có tiếp xúc đối mặt ít
nhất 15 phút với một người có kết quả xét
nghiệm COVID-19 dương tính hoặc có ở trong
cùng một không gian khép kín với người đó ít
nhất hai tiếng đồng hồ, mà khi đó họ có thể
lây bệnh.
Tuy vậy, trong trường hợp một cơn bùng phát tiềm
tàng xảy ra, thực hành tốt nhất sẽ là:
1. Ngay lập tức cách ly bất cứ người nào quý vị nghi
ngờ có nguy cơ lây bệnh và chỉ thị họ đi làm xét
nghiệm;

•

•
•

Nếu nhân viên đó đã được chẩn đoán, mối quan
tâm hàng đầu là sức khỏe và vấn đề an sinh của
họ. Khi nào được hãy hỏi thăm để đảm bảo họ
ổn. Nếu đó là công nhân thời vụ quý vị cần đảm
bảo họ có thức ăn và sự giúp đỡ y tế nếu họ cần
trong lúc đang cách ly, hoặc chỉ họ đến các dịch
vụ có thể giúp họ. Không thì họ có thể gọi đường
dây nóng COVID-19 ở tiểu bang của họ để được
lời khuyên (chi tiết được cung cấp ở phần cuối tài
liệu này).
Cung cấp cho nhân viên thông tin liên quan đến
cách ly. Quý vị có thể truy cập một ‘tài liệu hướng
dẫn cách ly ở nhà’ của Bộ Y tế khi không khỏe tại
đây. Có thể quý vị cũng có một Chương trình Trợ
giúp Nhân viên. Các nguồn thông tin này hiện chỉ
có bằng tiếng Anh.
•Cập nhật thông tin cho nhân viên để họ biết tình
hình hiện tại ở chỗ làm.
Sắp xếp để nhân viên có một điểm liên lạc cho
các vấn đề về COVID-19, như nhân viên quản lý
nhân sự của quý vị.
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Ngoài những lời khuyến cáo này ra, cách đối phó
của quý vị cần được dựa trên mối nguy và cơ sở/
hoàn cảnh cụ thể. Có thể quý vị cần đóng cửa hoặc
không, việc này tùy vào hoàn cảnh riêng biệt. Rất
tiếc, không có một giải pháp đơn giản, và cách
phòng thủ tốt nhất sẽ là giảm thiểu nguy cơ của một
cơn bùng phát và kế hoạch hiệu quả để khi cần quý
vị có thể đối phó và sẽ thật sự có khả năng đối phó
nhanh.
Công nhân có bổn phận thực hành sự thận trọng
hợp lý để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho bản
thân và người khác. Tiếp tục thực hành biện pháp
giãn cách xã hội và thói quen vệ sinh ngoài giờ làm
việc cũng sẽ quan trọng.
Quý vị cần đảm bảo tại chỗ làm luôn có đầy đủ xà
phòng, dung dịch rửa tay khô diệt khuẩn, khẩu
trang, giấy lau khử trùng, khăn giấy, giấy lau tay và
các thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) phù hợp.
Nếu không có đủ nguồn cung cấp cho những thứ
này, hoặc dưới luật lệ của mô hình Sức khỏe An toàn
Lao động (WHS) của Úc, quý vị không cần cung
cấp những thứ này, nhưng quý vị cũng nên có sự cố
gắng hợp lý làm điều đó. Chúng tôi cũng đề nghị
quý vị nên ghi chép lại những điều này, chứng minh
là quý vị đã làm như vậy.
Một vài lời đề nghị cho công việc đề cao sức khỏe
và thực hành vệ sinh tốt bao gồm:
•

•

•

•
•
•

•
•
•

•

Có thêm các bảng chỉ dẫn về thực hành vệ sinh
tốt, bao gồm rửa tay và giãn cách xã hội ở nơi
làm việc đặc biệt là trong các nhà tắm và các khu
vực chung.
Ở những khu vực chung của nhân viên, cung cấp
vật liệu và yêu cầu nhân viên rửa tay sử dụng xà
phòng và nước, kể cả ở lối ra vào vườn cây ăn
trái hoặc xưởng đóng gói.
Nếu ở đây không có bồn rửa tay, hãy cung cấp
dung dịch cồn rửa tay khô diệt khuẩn, và bảng
chỉ dẫn để nhắc nhở nhân viên thường xuyên
dùng.
Dùng khăn giấy che miệng mũi khi ho và hắt hơi
tốt hơn hoặc nếu không có khăn giấy thì hãy ho
và hắt hơi vào bên trong của khủyu tay.
Vứt bỏ liền khăn giấy đã dùng vào thùng rác.
Đảm bảo quản lý tốt thùng rác/bể chứa rác và
thường xuyên đổ rác và đảm bảo cách xử lý rác
được thực hiện một cách an toàn và có vệ sinh
như đeo găng tay khi thu gom hay đổ rác vào các
thùng rác lớn v.v.
Tránh sờ mắt, mũi và miệng (hay mặt nói chung).
Đeo găng tay và khẩu trang khi thực hành được
và thường xuyên thay đồ dùng này.
Nhắc nhỡ nhân viên nên giặt là quần áo và đồng
phục của họ mỗi ngày, bằng cách làm theo các
chỉ dẫn trên nhãn hiệu, và giặt với nhiệt độ ấm
nhất có thể và chất tẩy.
Thường xuyên làm sạch và khử trùng các bề mặt
và đồ vật.

•

•

Có thể quý vị muốn dùng một nhiệt kế để kiểm
tra nhiệt độ của đội ngũ nhân sự trước ca làm của
họ mỗi ngày, để kiểm tra không có ai đang bị sốt.
Theo dõi các triệu chứng. Thi hành các việc kiểm
tra này từ xa không ở tại văn phòng chính và
xưởng đóng gói để giảm thiểu những thời gian có
tiếp xúc gần với đội ngũ nhân sự trước khi biết rõ
tình trạng sức khỏe của họ.
Khuyến khích nhân viên nên chích ngừa cúm mỗi
năm (hoặc cung cấp dịch vụ này).

Hãy đọc các bản tin cập nhật doanh nghiệp tùy
theo quý vị thuộc tiểu bang nào và tiếp tục nắm bắt
những lệnh báo nguy của chính phủ trên các trang
mạng.
Hơn nữa, nếu để ý một nhân viên có những dấu hiệu
khác và có thể họ bị bệnh, chẳng hạn họ thường
hay ho, và quý vị cho rằng họ không nên đi làm, thì
quý vị cần làm theo các chính sách và thủ tục thông
thường của nơi làm việc. Điều này có thể bao gồm
chỉ thị nhân viên đó đi về.
Nếu cần giúp đỡ lập kế hoạch những điều nên làm
nếu nhân viên cần tự cách ly, hãy nói chuyện với cơ
quan điều tiết Sức khỏe An toàn Lao động (WHS)
(xem chi tiết liên lạc ở phía sau tài liệu này).
If you need help making a plan of what to do if
employees need to self-isolate, speak to your WHS
regulator (see contact details at back of document).
Nếu được thông báo cơ sở phải đóng cửa, và nhân
viên không thể làm việc ở một nơi nào khác phù
hợp, quý vị có thể cho những nhân viên đó tạm nghỉ
việc. Vui lòng xem phần Cho tạm nghỉ việc trong tài
liệu này (trang 12).
Nếu nhân viên này có mặt ở nơi làm việc ngay trước
lúc chẩn đoán:
•

•

•

Quý vị có thể yêu cầu các giới chức y tế giúp
đỡ với việc truy tìm các tiếp xúc gần, mà trong
trường hợp này, Văn phòng Ủy viên Thông tin Úc
(Văn phòng Ủy Viên Thông tin Úc) có phát hành
tài liệu hướng dẫn về khi nào được phép tiết lộ
thông tin cá nhân.
Thông báo cho những nhân viên kia rằng đã có
ca nhiễm coronavirus được xác định ở nơi làm
việc. Hãy nhớ rằng hồ sơ y tế của nhân viên là
thông tin được bảo mật, và quý vị không được
phép tiết lộ tình trạng sức khỏe của một nhân
viên nào đó cho những đồng nghiệp của họ.
Yêu cầu tất cả nhân viên đã có tiếp xúc gần với
người đã được chẩn đoán hãy đi về ngay và bắt
đầu thời gian tự cách ly 14 ngày. Nếu họ vẫn khỏe
và nếu được họ nên làm việc từ ở nhà. Chuẩn bị
để có thể nhận ra nhanh những người này là ai.

Trong trường hợp nhân viên chẩn đoán với
COVID-19 nhưng đã bình phục, điều quan trọng là
làm sao để các nhân viên khác yên tâm rằng cho
người nhân viên kia trở lại làm việc là an toàn.
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QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VÀ CHUỖI CUNG ỨNG
Sự truyền đạt thông tin giữa những người trồng và nhà cung cấp và chuỗi cung ứng của họ là điểm cốt yếu ở
những lúc như bây giờ để đảm bảo có kế hoạch phù hợp tránh tình trạng cung vượt cầu hoặc thiếu hụt.

Đánh giá rủi ro
Ngành Trồng Xoài Úc có thể phải trải qua những thời điểm thử thách khác thường từ bây giờ đến đầu và suốt
mùa của năm 2020/2021. Những người trồng cũng như toàn ngành cần cân nhắc về các hoạt động một cách
toàn diện và đánh giá các rủi ro tiềm tàng và giải pháp khả thi.
Hãy xem ví dụ kế hoạch quản lý rủi ro dưới đây và các bản mẫu quản lý rủi ro ở phía sau tài liệu này và áp
dụng bốn bước sau đây.
Người trồng cần:
1. Nhận ra các rủi ro tiềm tàng
2. Đánh giá các rủi ro – đánh giá khả năng rủi ro này xảy ra trong doanh nghiệp quý vị và hậu quả của nó.
3. Quản lý các rủi ro – tìm các phương pháp khác để giảm hay giảm nhẹ rủi ro hay các giải pháp khác nếu rủi
ro đó xảy ra.
4. Theo dõi và xem xét – kế hoạch của quý vị cần được xem xét lại thường xuyên để đảm bảo kế hoạch tuân
thủ với thông tin chuyển biến mới về COVID-19.
VÍ DỤ Kế hoạch Quản lý Rủi ro
Rủi ro

Nguyên nhân/
nguồn gốc
tiềm tàng

Ảnh hưởng
tiềm tàng

Kiểm soát

Xác suất
xảy ra khi có
biện pháp
kiểm soát

Kết quả khi có
biện pháp kiểm
soát

Đánh giá xử lý
rủi ro

Đánh gia
rủi ro

Người chịu
trách nhiệm

Việc gì có thể
xảy ra?

Việc gì có thể
xảy ra? Việc
gì sẽ gây nên
tình trạng
này?

Rủi ro sẽ ảnh
hưởng hoạt
động doanh
nghiệp như
thế nào?

Doanh nghiệp
đã có sẵn
hoặc sẽ có
các biện pháp
kiểm soát
nào, để quản
lý rủi ro?

Từ Thang
tính Xác
suất xảy ra
Rủi ro

Từ Thang tính
Hậu quả Rủi ro

Từ Ma trận
Đánh giá
Rủi ro

Quý vị có thể
biện hộ đây là
mức độ rủi ro
có thể chấp
nhận được
không?

Ai là những
người/người
có trách nhiệm
theo dõi và
quản lý rủi ro
này?

Có/Không

Người trồng/
nhân viên
quản lý
xưởng đóng
gói/nhân viên
chính yếu bị
bệnh

Có khả năng
bị nhiễm
COVID-19

Cần tìm nhân
viên khác thay
thế và đào tạo
họ. Hoạt động
thu hoạch/
đóng gói có
thể bị gián
đoạn

Kế hoạch
Quản lý
COVID-19,
các biện pháp
kiểm dịch, tự
cách ly, vệ
sinh, đội ngũ
nhân sự hỗ trợ
các nhân viên
chính yếu

Có khả năng

Trung bình –
nghiêm trọng

Cao

Có

Ban quản lý,
đội ngũ nhân
sự

Đơn đặt hàng
phân bón bị
chậm trễ

vụ vận chuyển
hàng từ quốc
gia/địa điểm
xuất phát

Chu kỳ quản
lý vườn cây ăn
trái bị chậm
trễ. Có thể
làm chậm trễ/
ngăn cản việc
ra hoa hoặc
có ảnh hưởng
tiêu cực cho
sức khỏe cây
trồng

Đảm bảo đặt
hàng sớm các
nguồn cung
cấp

Có khả
năng

Trung bình

Cao

Có

Người trồng,
nhân viên hay
nhân viên quản
lý của nông
trại gửi đơn đặt
hàng và liên hệ
với nhà cung
cấp
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Hỗ trợ doanh nghiệp/thu nhập
Xem xét tình hình tài chính
Cho đến thời điểm này, ngân hàng, kế toán và công
ty bảo hiểm của quý vị cũng đã liên lạc quý vị bằng
email để đảm bảo là họ tiếp tục theo dõi hoàn cảnh
của quý vị, và cũng là những người quý vị có thể liên
lạc nếu có câu hỏi. Nếu không, thì quý vị nên suy
nghĩ xem có nên liên lạc họ để nói về những ảnh
hưởng doanh nghiệp đang phải chịu, và đảm bảo
rằng quý vị có được nguồn thông tin và dịch vụ hỗ
trợ hữu ích mà họ có thể cung cấp.
Có một số loại hỗ trợ dành cho các doanh nghiệp
đang gặp khó khăn do tình hình COVID-19. Các
ngân hàng Úc có những toán nhân viên phụ trách
về hoàn cảnh khó khăn sẵn sàng để giúp, tùy theo
hoàn cảnh của quý vị.
Sự giúp đỡ có thể bao gồm:
• Cho phép hoãn trả các khoản vay
• Miễn tính phí và các khoản phải trả
• Giúp đỡ hợp nhất các khoản nợ
• Miễn đóng phạt cho việc rút sớm tiền gửi định kỳ
• Cho phép hoãn trả các khoản phải trả của thẻ tín
dụng sắp đến và tăng hạn mức cho trường hợp
khẩn cấp.
Thông tin khác và chi tiết liên lạc đội phụ trách khó
khăn tài chính của ngân hàng quý vị có sẵn trên
trang mạng của Hiệp hội Dịch vụ Ngân hàng Úc và
chỉ bằng tiếng Anh.
Hỗ trợ và giúp đỡ
Chính phủ Úc đã thông qua điều luật về trợ cấp
JobKeeper và sự trợ giúp khác để nhiều người
dân Úc giữ được công việc làm của họ và hỗ trợ
các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi bệnh dịch
Coronavirus. Nhắp vào đây để có thêm thông tin
hoặc hãy vào trang mạng ATO (Cục Thuế Úc) dể có
thông tin hữu ích về hỗ trợ sẵn có dành cho nhân
viên/chủ lao động.
Ủy Ban Lao động Công bằng đã thay đổi 99 quy
chế lương để nhân viên có được hai tuần nghỉ phép
không lương do đại dịch toàn cầu (chỉ bằng Tiếng
Anh) và được xin lấy phép thường niên với nửa mức
lương mà trong đó có Quy chế lương của Ngành
Trồng Trọt.
Trang mạng của Chính phủ Úc có thông tin liên quan
đến cách chính phủ liên bang đối phó với COVID-19
và có thể tìm thấy tại đây.
Đồng thời, Mark Tucker đã được bổ nhiệm là Viên
chức Cao cấp Phục vụ Ngành Nông Nghiệp, để hỗ
trợ sản xuất nông nghiệp và chuỗi cung ứng qua sự
đối phó với COVID-19.
Ngoài ra còn có các thông tin và hỗ trợ khác của
các Chính quyền Tiểu bang. Các nguồn thông tin

cho các khu vực trồng trọt chính của chúng ta được
liệt kê dưới đây, nhưng hãy xem các trang mạng của
Chính quyền Tiểu bang để có thêm thông tin nếu
quý vị ở ngoài các khu vực này.
Để xem thông tin mới nhất của:
• Chính phủ Lãnh Thổ Bắc Úc nhắp vào đây. (chỉ
bằng tiếng Anh).
• Chính phủ Queensland nhắp vào đây.
• Chính phủ Tây Úc nhắp vào đây. (chỉ bằng tiếng
Anh).

Sản phẩm đầu vào, vật liệu và máy
móc
Người trồng cần lưu ý sự chậm trễ đối với các đơn
đặt hàng và nhận sản phẩm đầu vào hay máy móc
có thể xảy ra do tình trạng đơn đặt hàng bị ùn ứ và
dịch vụ vận chuyển hàng bị gián đoạn. Hãy liên hệ
thường xuyên với nhà cung cấp sản phẩm đầu vào
của quý vị (phân bón, hóa chất v.v.) để được thông
tin cập nhật về chuỗi cung ứng.
Một số điều cần cân nhắc:
• Nghiên cứu các nhà cung cấp khác, bảng báo giá
và được phép sử dụng, phòng hờ trường hợp cần
sử dụng gấp.
• Việc có thể cung ứng các nhu cầu của vườn cây
ăn trái chính yếu và xưởng đóng gói, đặc biệt nếu
lệ thuộc vào các nhà cung cấp ở các quốc gia bị
ảnh hưởng nghiêm trọng bởi COVID-19. (chỉ bằng
tiếng Anh).
• Vấn đề đội ngũ nhân sự tiếp xúc với các nhà
cung cấp như người chuyên chở, nhà nông học,
và đại lý bán hàng, và làm thế nào để giảm thiểu
việc này.
• Khi hàng được giao đến nơi, kiểm tra kiện hàng
có nhãn hiệu phù hợp và ngày sản xuất/hết hạn,
khi nào phù hợp.
• Lưu một hồ sơ trong Đơn của Nhà Cung cấp
Freshcare (F11), và ghi rõ đây là nguồn dùng
trong trường hợp khẩn cấp (bằng chứng có tuân
thủ), ghi chú điều gì đã được kiểm tra trước khi
mua. Xin lưu ý là các tờ đơn này chỉ có bằng
tiếng Anh.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo rằng
việc nhận một gói hàng từ vùng được báo cáo có
COVID-19 là an toàn, vì khả năng một người bị nhiễm
làm nhiễm hàng hóa mua bán thấp. Nguy cơ nhiễm
vi-rút từ một gói hàng đã được di chuyển, chuyển
đi, và tiếp xúc qua nhiều tình trạng và nhiệt độ khác
nhau cũng thấp.
Freshcare và các nhà cung cấp
Trong trường hợp phải tìm một nhà cung cấp khác
do có sự gián đoạn đối với nhà cung cấp thường lệ,
những thứ bao gồm các sản phẩm hóa chất (như hóa
chất làm vệ sinh, xà phòng, dung dịch diệt khuẩn),
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thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE), và các vật dụng vệ
sinh khác, Freshcare FSQ4.1 quy định cần cân nhắc
các vấn đề sau đây trước khi tìm nhà cung cấp:
• Vật liệu có phù hợp cho mục đích sử dụng
không?
• Xem xét lại đặc điểm kỹ thuật của vật liệu cần
được cung cấp.
• Quý vị có cần một tờ dữ liệu an toàn không?
• Quý vị có thể mua hàng nhãn hiệu khác, nhưng
có cùng hoạt chất/các hoạt chất hay không?
• Nhà cung cấp có chi tiết về các giấy chứng nhận
họ có ở trên trang mạng của họ không? Thương
hiệu của họ được nhiều người biết đến không?
• Nhà cung cấp của quý vị có thể giúp tìm nhà
cung cấp khác không? Họ có thể đề nghị điều
gì?
Các nhà cung cấp từ bên ngoài
Hãy có một chính sách trong Kế hoạch Quản lý
COVID-19 của doanh nghiệp quý vị, chẳng hạn như
bản mẫu ở trang này (chỉ bằng tiếng Anh), trong đó
có các quy định nghiêm khắc về việc khách thiết
yếu bên ngoài vào được cơ sở, (khuyến khích những
người khách không thiết yếu đừng đích thân đến cơ
sở). Chính sách này có thể bao gồm:
• Khách cần gọi trước khi đến nơi và cần báo cáo:
- Tình trạng sức khỏe của họ và nếu họ có bất
kỳ triệu chứng nào như bị cúm.
- Nếu họ có tiếp xúc với các ca nhiễm
COVID-19 được xác định.
- Nếu họ có đi nước ngoài hay xuyên tiểu bang
trong 14 ngày vừa qua hoặc có ở chung nhà
với ai đó có đi du lịch ngoài khu vực trong 14
ngày vừa qua.
• Ký tên đăng ký khi đến nơi và rời khỏi cơ sở và ký
một tờ khai về sức khỏe.
• Duy trì giãn cách xã hội.
• Có một số chỗ là không được lui tới (chỗ ở/khu
vực chung nếu không cần thiết cho công việc
của họ).
• Mặc áo phản quang hay thứ gì khác để nhận ra
họ là khách từ bên ngoài đến
Cung cấp cho nhân viên chuyên chở và khách đến
phương tiện cho việc vệ sinh và lau chùi các thiết
bị bốc dỡ hàng, hoặc để rửa tay bằng xà phòng. Ở
những nơi không có bồn rửa tay hãy cung cấp dung
dịch rửa tay khô diệt khuẩn.
Thẩm tra
Hãy liên lạc công ty thẩm tra thường khi của quý vị
để được cập nhật về những thay đổi trong thủ tục
của họ.
Nhắp vào đây để xem thông báo về các lựa chọn
và quy định của Freshcare về việc đình, hoãn lại
giờ giấc, và xin gia hạn giấy phép, đặc biệt cho các

doanh nghiệp có giấy phép có khả năng hết hạn
trong mùa đại dịch COVID-19. Xin lưu ý tài liệu chỉ có
bằng tiếng Anh.
HARPS đang khuyến khích người trồng và nhà cung
cấp hãy tiếp tục với mọi cuộc thẩm tra đã được kế
hoạch. Tuy nhiên, nếu cuộc thẩm tra cần hoãn lại,
người trồng cần liên lạc cơ quan cấp giấy phép của
họ bằng thư và cho biết lý do việc xin hoãn.
Fair Farms có xuất bản các bản tin cập nhật về
COVID-19 trên trang mạng của họ (chỉ bằng tiếng
Anh) dành cho những người trồng tham gia với họ.
Thợ máy (đường dây đóng gói, máy vi tính v.v.)
Nhiều cơ sở của công ty cung cấp các thiết bị và
công nghệ của đường dây đóng gói được đặt ở nước
ngoài và đặc biệt bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Người
trồng và ngành trồng trọt nên liên lạc với nhà cung
cấp dịch vụ ở nước ngoài của họ để xem xét lại kế
hoạch phòng hờ của họ cho mùa năm nay.

Đánh giá lực lượng lao động
Thông tin cập nhật về thị thực
Hãy vào trang mạng Bộ Nội Vụ (chỉ có bằng tiếng
Anh) để xem thông tin cập nhật về những người có
thị thực và tình trạng thị thực của họ. Một số loại thị
thực có thể được gia hạn để những công nhân làm
ngành nông nghiệp đã ở Úc được ở lại lâu hơn.
Sự đi lại và biên giới Tiểu bang/Lãnh thổ
Lãnh thổ Bắc Úc (NT), Tiểu bang QLD và WA có các
biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm khắc và chỉ
những ai được miễn mới có thể đi đến các tiểu bang
này. Nhân viên chuyên chở, vận chuyển và hậu cần
là những người được miễn. Các nhân viên của doanh
nghiệp nông nghiệp có thể xin được miễn, tuy nhiên
mỗi tiểu bang có các luật lệ khác nhau và trước khi
đến một địa điểm liên quan thì phải làm đơn xin; ví
dụ các nhân viên của doanh nghiệp nông nghiệp mà
công ty hay nhà cung cấp dịch vụ có một kế hoạch
với công ty đó, kế hoạch đã được sự chấp thuận của
Giám Đốc Y Tế (CHO), về cách công ty dự kiến quản
lý sự truyền nhiễm giữa nhân viên của công ty và
ngăn ngừa sự truyền nhiễm trong cộng đồng diện
rộng. Xem các liên kết dưới đây cho thông tin của
từng tiểu bang. Xin lưu ý, thông tin hiện tại chỉ có
bằng tiếng Anh.
•
•
•

NT: nhắp vào đây. NT Farmers đã soạn viết Bản
mẫu và Tài liệu hướng dẫn cho Kế hoạch Quản lý
COVID-19.
QLD: nhắp vào đây. Chính phủ Queensland cũng
đã thành lập một trang mạng riêng cho giấy
thông hành cho ngành nông nghiệp.
WA: nhắp vào đây.
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Đem vào đội ngũ nhân sự từ tiểu bang khác hay
nước ngoài
Điều kiện của mỗi tiểu bang đều khác nhau, vì thế
nếu quý vị đã thuê một công nhân từ một tiểu bang
khác đến làm tại vườn cây ăn trái hay xưởng đóng
gói của quý vị, quý vị phải hiểu rõ các quy định về
việc họ có được phép đi xuyên tiểu bang hay không.
Hầu hết doanh nghiệp quý vị sẽ cần chuẩn bị một
Kế hoạch về Sức khỏe trình bày bằng cách nào
doanh nghiệp sẽ quản lý sức khỏe và an sinh của
công nhân, và bằng cách nào doanh nghiệp sẽ ngăn
ngừa sự truyền nhiễm trong cộng đồng diện rộng.
Hãy ý thức rằng nếu quý vị mang nhân viên từ các
điểm ở nước ngoài, có thể họ cần phải chấp hành
thời gian kiểm dịch 14 ngày tại cửa khẩu đầu tiên ở
Úc nơi họ đến. Họ, và nhân viên ở tiểu bang khác
đến, có thể phải ở khách sạn hay tự cách ly tại nông
trại trong vòng 14 ngày trước khi họ có thể có bất
kỳ tiếp xúc nào với đội ngũ nhân sự hay bắt đầu
làm việc. Hãy xem để hiểu rõ các quy định của tiểu
bang.
Khi tìm hoặc thuê công nhân, hãy hỏi trong 14 ngày
vừa qua họ đã đi đến những nơi nào, kể cả nơi họ
đang sinh sống và, ít nhất nói chung, họ đã quan hệ
với những ai. Dù điều này có vẻ như xâm phạm, miễn
sao chủ lao động duy trì quyền riêng tư của nhân viên
hay có khả năng là nhân viên của họ, thì bất cứ công
nhân nào cũng phải hiểu rằng trong hoàn cảnh hiện
tại họ sẽ được hỏi những câu hỏi này.
Tìm lực lượng lao động ở đâu
The Seasonal Worker Program information line
(Department of Education, Skills and Employment)
that provides growers with further information about
accessing seasonal migrant workers is
02 6240 5234 (9am to 5pm, Monday to Friday).
• Đường dây thông tin của Chương trình Công
nhân Thời Vụ (Bộ Giáo dục, Kỹ năng và Lao
động) có thể cung cấp cho người trồng thêm
thông tin về việc tìm công nhân di dân làm thời
vụ, qua số 02 6240 5234 (9 giờ sáng đến 5 giờ
chiều, Thứ hai đến Thứ sáu).
• Quý vị có thể liên lạc đường dây Thông tin
Lực lượng Lao động cho Thu hoạch Quốc gia
(National Harvest Labour Information Service
NHLIS) qua số 1800 062 332 (từ 8 giờ sáng đến
8 giờ tối EDT Thứ hai đến Thứ sáu), để đăng
quảng cáo tuyển dụng lao động trên trang mạng
của the Harvest Trail.
• Quý vị cũng có thể đăng quảng cáo tuyển dụng
lao động trên Jobs Hub (chỉ có bằng tiếng Anh).
• NT: Để xem thông tin về Territory Jobs Hub nhắp
vào đây và/hoặc vào trang Job Shop. (chỉ có
bằng tiếng Anh).

•
•

WA: Để xem thông tin về Việc làm ở WA Thực
phẩm & Nông nghiệp nhắp vào đây và/hoặc vào
trang Job Shop. (chỉ có bằng tiếng Anh).
QLD: Để xem thông tin về nhà cung cấp thuê lao
động có giấy phép nhắp vào đây và/hoặc xem
thông tin này ở trang công nhân thời vụ. (chỉ có
bằng tiếng Anh).

Sự bất ngờ
Các doanh nhiệp cần có kế hoạch để đối phó với
tình huống bất ngờ để nếu một nhân viên nào bị
bệnh thì sẽ có người khác thay thế, đặc biệt là
những nhân viên với vai trò chính yếu như giám sát
viên và nhân viên quản lý.

Vận chuyển và hậu cần
Để được hướng dẫn về vấn đề tài xế lái xe hàng/
giao hàng v.v. hãy xem mục Nhà cung cấp bên ngoài
(trang 10).
Where possible eliminate paper and implement
electronic paperwork and cashless payments. Limit
contact with delivery/truck drivers and provide them
with washing and sanitising facilities for equipment
and machinery prior to them leaving the farm.

Xuất khẩu
Chính phủ Úc đã thi hành các biện pháp để các
chuỗi cung ứng xuất khẩu được duy trì khi nào có
thể. Ngành trồng trọt vẫn phải làm theo các quy
định thông thường của luật pháp ở Úc và các quy
định của nước nhập khẩu. Chính phủ cũng đã bắt
đầu đề xướng Cơ cấu Giúp đỡ Vận chuyển Quốc tế
International Freight Assistance Mechanism (IFAM)
initiative sẽ giúp các nhà xuất khẩu đưa sản phẩm
hàng giá cao vào các thị trường then chốt ở nước
ngoài. Xin lưu ý thông tin chỉ có bằng tiếng Anh.
Người trồng có đăng ký xuất khẩu qua các thị trường
có nghi thức ngoại giao phải hiểu rằng các thủ tục
thẩm tra sẽ tiến hành như bình thường. Nếu có bất
cứ thắc mắc nào, vui lòng liên lạc AMIA (chi tiết được
cung cấp ở cuối phần tài liệu).

Quan hệ Lao động
Nói chung
Quyền và trách nhiệm của chủ lao động và nhân
viên dưới Đạo luật Lao động Công bằng trong thời
điểm đại dịch này sẽ gặp thử thách. Thanh tra Lao
động Công bằng (FWO) đã công bố một tài liệu
hướng dẫn đầy chi tiết và hiện hành tại đây (tài liệu
có thể được dịch sang tiếng Việt ở góc phải đầu
trang bên phải của trang mạng), và Phòng Thương
mại và Công Nghiệp Úc đã tạo tài liệu hướng dẫn
riêng của cơ quan và có sẵn tại đây (chỉ bằng tiếng
Anh).
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cách đáng kể rằng tình trạng lao động đã góp
phần cho việc nhân viên bị lây nhiễm vi-rút. .

Xin ghi nhớ rằng đây là lời khuyên tổng quát và do
chúng ta đang bàn về quyền và trách nhiệm pháp lý;
cương vị pháp lý của mỗi trường hợp sẽ mỗi khác.
Chúng tôi mạnh mẽ khuyên là quý vị nên tìm lời
khuyên cụ thể của một nhà tư vấn chuyên về quan
hệ lao động trước khi làm bất cứ điều gì có thể ảnh
hưởng đến lương hay quyền lao động của nhân viên
quý vị. Tiểu bang và tổ chức nông nghiệp lương thực
thực phẩm thường cung cấp các dịch vụ loại này,
FWO đã thành lập một đường dây nóng riêng và quý
vị có thể liên lạc bằng cách gọi số 13 13 94, và dịch
vụ cung cấp lời khuyên của Ủy ban Lao động Công
bằng vẫn đang hoạt động (hãy vào đây để xem
thêm thông tin. Có thể xem các bản dịch bằng tiếng
Việt bằng cách nhắp vào góc trái ở cuối trang của
trang mạng).

Đối với vi-rút, có thể sẽ khó chính xác thẩm
định được ngay khi nào và ở đâu lây nhiễm đã
xảy ra. Tuy nhiên, khi tình trạng lao động của
một nhân viên tăng nguy cơ nhiễm vi-rút thì
tiêu chuẩn góp phần một cách đáng kể có thể
dễ đạt hơn. Ví dụ, nếu tình trạng lao động bao
gồm:
• Đi đến một vùng được biết là có sự bùng
phát của vi-rút;
• Các hoạt động bao gồm tham gia và tương
tác với người đã/có khả năng đã bị nhiễm
vi-rút;
• Các hoạt động trái ngược với các khuyến
cáo của Bộ Y Tế.

Đưa chỉ thị
Phạm vi quyền của chủ lao động đưa ra các chỉ thị
cho nhân viên về những vấn đề không hoàn toàn
liên quan đến hiệu suất làm việc không bao giờ
được rõ ràng, nhưng sẽ được hiểu dựa vào các công
cụ quan hệ lao động, và trong bối cảnh hiện tại, còn
phải dựa vào luật về trách nhiệm sức khỏe và an
toàn, luật chống phân biệt đối xử, v.v.

Một đơn xin Bồi thường Lao động được chấp
thuận tiêu biểu bồi thường:
• Mất thu nhập và các chi phí y tế nếu nhân
viên bị nhiễm bệnh trong quá trình làm việc
của họ tại chỗ làm.
Những gì không được bảo hiểm

Nếu một nhân viên đến nơi làm việc và cho thấy họ
có các triệu chứng COVID-19 và chủ lao động thành
thật và hợp lý tin tưởng rằng nhân viên đó có thể bị
nhiễm COVID-19 thì:
1. Chủ lao động có thể yêu cầu hoặc, nếu nhân
viên đó từ chối, chỉ thị họ đến gặp một bác sĩ
toàn khoa (GP) và/hoặc làm xét nghiệm (trả tiền
cho thời gian họ đi làm việc này).
2. Nếu kết quả xét nghiệm là dương tính, thì chủ lao
động có thể chỉ thị nhân viên lấy ngày nghỉ bệnh
(có hay không có lương) hoặc dùng thiết bị bảo
hộ cá nhân (PPE).
3. Nếu kết quả xét nghiệm là âm tính, như vậy rủi ro
sẽ thấp và nhân viên có thể tiếp tục đi làm.
Các doanh nghiệp nên khuyên đội ngũ nhân sự khi
nào được hãy làm việc từ ở nhà. Chúng tôi cũng biết
rằng đối với nhiều doanh nghiệp trồng trọt, điều này
thường không làm được
Bồi thường Lao động
Công ty Môi giới Bảo hiểm Gallagher Insurance
Brokers có lời khuyên sau đây:
Một vi-rút (như COVID-19) có khả năng sẽ được
tính đến dưới các điều khoản bệnh nghề nghiệp
của luật Bồi thường Lao động. Để một căn bệnh
được bảo hiểm, thì ở một mức độ đáng kể, tình
trạng lao động của nhân viên phải góp phần
gây nên bệnh đó. Để sự bảo đảm được tồn tại,
công ty bảo hiểm định đoạn phải thỏa mãn một

•

Nhân viên đặt mình vào hoàn cảnh nguy
hiểm vì hành vi sai trái nghiêm trọng và cố
tình của họ;

•

Mất thu nhập và các chi phí y tế nếu nhân
viên bị nhiễm bệnh ngoài quá trình làm việc
(như qua các sinh hoạt trong cộng đồng
của họ hoặc tham dự một sự kiện công
không liên quan đến việc làm như lễ hội âm
nhạc hay đi lễ ở nhà thờ v.v.).

Mỗi đơn xin bồi thường sẽ được xem xét dựa
trên tính xứng đáng của nó, tính đến hoàn cảnh
riêng biệt và bằng chứng liên quan đến hồ sơ
bồi thường.
Cho tạm nghỉ việc
Dưới Đạo luật Lao động Công bằng, một chủ lao
động có thể cho một nhân viên ‘tạm nghỉ việc’
không có lương cho một thời gian cụ thể, mà trong
trường hợp đó không thể ‘thuê nhân viên làm gì
được’ bởi vì công việc bị ngưng mà bất kỳ một
nguyên nhân nào gây nên sự việc này không thể
hợp tình hợp lý bắt chủ lao động phải chịu trách
nhiệm. Có nghĩa là, thật tình không có việc gì cho
nhân viên làm mà rõ ràng chủ lao động không thể
ngăn được điều này.
Thanh tra Lao động Công bằng thông báo rằng
trong hoàn cảnh hiện tại cho tạm nghỉ việc có thể
hợp lý khi:
•

Doanh nghiệp đã đóng cửa do bắt buộc thi hành
chỉ thị của chính phủ liên quan đến các dịch vụ
không trọng yếu (có nghĩa là không có việc làm
gì cho nhân viên kể cả ở một địa điểm khác).
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•
•

Một phần lớn của lực lượng lao động hiện đang
cách ly có nghĩa là với số nhân viên còn lại chủ
lao động không thể thuê họ làm gì được.
Công việc bị ngưng do thiếu thốn nguồn mà
trong trường hợp này không thể bắt chủ lao động
chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên, chủ lao động phải thận trọng. Ví dụ, các
điều khoản sẽ không áp dụng nếu lý do chỉ là vì tình
hình kinh doanh chậm lại. Sau cùng, các nguyên tắc
có thể được chỉnh sửa theo các hợp đồng lao động
hay thỏa thuận doanh nghiệp, vì vậy hãy đảm bảo là
quý vị nắm rõ mọi nguyên tắc.
Giảm giờ và thay đổi hoạt động
Vì sự lây lan của COVID-19 một số chủ lao động có
thể tính đến việc thay đổi sự hoạt động của doanh
nghiệp. Ví dụ, họ có thể muốn hợp lại các ca làm và
luân phiên giờ làm việc để giảm nguy cơ đặt nhân
viên vào tình thế nguy hiểm hoặc vì có sự thay đổi ở
mô thức nhu cầu của khách hàng họ.
Quyền hạn thay đổi bảng phân công và ca làm việc
hoặc giảm số giờ làm việc phần lớn sẽ được dựa vào
công cụ công nghiệp thích hợp (ví dụ thỏa thuận
doanh nghiệp hoặc quy chế lương) hoặc hợp đồng
lao động. Vui lòng xem các quy định trong Quy chế
Lương Ngành Trồng trọt (chỉ bằng tiếng Anh). Có
thể có các quy định về việc cần hỏi ý kiến nhân viên
trước khi giảm hay thay đổi giờ làm việc.
Chấm dứt lao động
Như là một lựa chọn sau cùng, chủ lao động có thể
phải chấm dứt tình trạng lao động của một nhân
viên. Luật lệ về việc này phức tạp và mỗi doanh
nghiệp sẽ mỗi khác và tùy hoàn cảnh. Có thể vào
đây trên trang mạng của FWO để xem các luật lệ
chung. Quy chế Lương Ngành Trồng trọt có các điều
khoản cụ thể cho trường hợp sa thải do dư thừa
công nhân.

Phân biệt đối xử, bắt nạt và gây phiền nhiễu
Coronavirus không phải là lý do để đối xử khác với
nhân viên bởi vì nguồn gốc quốc gia của họ. Đề ra
những trách nhiệm khác cho các cá nhân (phương
pháp thực hành vệ sinh kiên định hơn, chẳng hạn)
mà lý do là chỉ vì họ đến từ một quốc gia nào đó, đặt
quý vị vào tình huống có nguy cơ bị một đơn kiện vì
phân biệt đối xử. Vì vậy, khi thực thi bất kỳ một biện
pháp quản lý rủi ro coronavirus nào thì hãy thực thi
nó đối với tất cả nhân viên.

Tiếp thị và đánh giá tiếp thị
Nhu cầu trái cây Hạng hai (2) và trái cây khối có thể
giảm vì chi tiêu của người tiêu dùng và tính chất
ngành phục vụ thực phẩm bị giảm. Tối đa hóa hàm
lượng chất khô trái cây và khối lượng trái cây chất
lượng cao sẽ là điều quan trọng để đảm bảo người
trồng có thể tối đa hóa lợi nhuận.
Người trồng nên theo dõi các dự báo mới nhất của
AMIA, thử hàm lượng khô trái cây của họ và giữ liên
lạc thường xuyên với đại lý bán sỉ hoặc nhà bán lẻ
của mình để bàn về tình trạng thị trường và giá cả.
Thông tin cập nhật về kế hoạch tiếp thị cho mùa
2020/2021 sắp tới sẽ được cung cấp.
Growcom đã khởi đầu cuộc vận động Ăn cho tới khi
nào khỏe để khuyến khích người tiêu thụ hãy ăn số
lượng trái cây và rau cần thiết để cải thiện hệ miễn
dịch và chế độ ăn đủ các loại.
Hort Innovation đang quảng cáo trái cây, rau và quả
hạch tươi của Úc với cuộc vận động qua mạng xã
hội của họ trên Facebook, Instagram và trang mạng
(chỉ có bằng tiếng Anh).

Mặc dù điều này không hoàn toàn là vấn đề quan
hệ lao động, nhưng hãy ghi nhớ rằng chấm dứt lao
động có thể có các hậu quả về thị thực đối với công
nhân di dân tay nghề mà quý vị đang bảo lãnh. Cân
nhắc các lựa chọn khác như nghỉ phép không lương
có thể thích hợp hơn. Chấm dứt lao động của một
nhân viên hiển nhiên là việc khó làm, phức tạp và dễ
gây tranh cãi, vì vậy chúng tôi khuyên quý vị nên hỏi
ý kiến một nhà tư vấn chuyên về quan hệ lao động
cho biết trên đây trước khi theo con đường đó.
Nếu cần chi tiết gì khác hoặc có các câu hỏi cho
hoàn cảnh riêng của quý vị, vui lòng liên lạc Thanh
tra Lao động Công bằng qua số 13 13 94 hoặc
tại đây.
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AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ
QUẢN LÝ SẢN PHẨM
Thiết bị bảo hộ cá nhân và tìm nguồn

Làm sạch

Khẩu trang y tế
Nếu bị nhiễm COVID-19, đeo khẩu trang y tế có thể
giúp ngăn chặn lan truyền vi-rút sang người khác vì
nó tạo một rào cản vật lý giới hạn giọt bắn truyền
đi khi người bị nhiễm ho hoặc hắt hơi. Nếu là một
người khỏe mạnh, quý vị không cần đeo khẩu trang
y tế, tuy nhiên yêu cầu đội ngũ nhân sự đeo khẩu
trang có thể là một cách để hạn chế hơn nữa sự lây
truyền.

Điều quan trọng nhất cần biết về coronavirus trên
các bề mặt là có thể làm sạch nó một cách dễ
dàng sử dụng các chất khử trùng để diệt vi-rút. Các
nghiên cứu đã cho thấy rằng vi-rút COVID-19 có thể
tồn tại đến 72 giờ trên plastic và kim loại không rỉ,
dưới 4 tiếng trên đồng và dưới 24 tiếng trên giấy
cạc-tông nhưng điều này cũng còn tùy thuộc vào
nhiệt độ, độ ẩm và điều kiện môi trường.

Lời khuyên của các giới chức y tế là:
• Có ít sự chứng minh cho rằng người khỏe mạnh
đeo khẩu trang y tế ngăn chặn sự lây truyền vì
vi-rút không lan truyền qua không khí (lây qua
không khí).
• Thế giới đang bị thiếu hụt khẩu trang. Khẩu trang
đang được ưu tiên cho khối chăm sóc y tế.
• Nhân viên có thể được chỉ thị đeo khẩu trang loại
P2 hoặc N95 nếu sau khi hỏi ý kiến công nhân,
chủ lao động xem đó là một biện pháp kiểm soát
cần thiết để giảm rủi ro. Nếu một nhân viên chọn
đeo khẩu trang, thì chủ lao động không thể ngăn
cản điều này, trừ phi việc này trở nên nguy hiểm.
• Nếu sử dụng khẩu trang, điều quan trọng là cần
đeo khẩu trang đúng cách và phải vứt bỏ ngay
khi nó bị ẩm ướt hoặc sau khi ho hay hắt hơi. Tài
liệu hướng dẫn đeo, sử dụng, tháo ra và vứt bỏ
khẩu trang đúng cách có trên trang mạng của
WHO tại đây (chỉ bằng tiếng Anh). Những điều
nên cân nhắc và thông báo đội ngũ nhân sự:
- Đeo khẩu trang không thay thế các quy luật
và giản cách xã hội.
- Sờ một khẩu trang sau khi đã đeo làm bẩn
khẩu trang đó.
- Không thể tháo khẩu trang bằng cách kéo nó
xuống cằm hay kéo lên trên tráng khi nghỉ,
khẩu trang có khả năng đã bị bẩn, và việc di
dời này tăng rủi ro tiếp xúc với mũi, miệng và
mắt và đây là những nơi mà vi-rút xâm nhập
cơ thể.
- Một khi khẩu trang bị ướt phải vứt bỏ ngay
hoặc nếu có thể giặt được thì hãy giặt (>60˚C)
và thay.
Những người đeo găng tay cần lưu ý găng tay phải
sạch và thay nếu cần thiết, và rửa tay mỗi lần thay
găng tay.

Định nghĩa của từ làm sạch là thực sự tẩy trừ vi
trùng, chất bẩn và vật chất hữu cơ trên các bề mặt.
Chỉ làm sạch không diệt được vi trùng, nhưng có thể
giảm số lượng vi trùng trên các bề mặt, như vậy biện
pháp làm sạch có thể giảm rủi ro truyền nhiễm.
Định nghĩa của từ khử trùng là sử dụng các hóa chất
để giết vi trùng trên các bề mặt. Quá trình này nhất
thiết sẽ làm sạch các bề mặt hay tẩy trừ vi trùng,
nhưng bằng cách giết vi trùng trên các bề mặt sau
khi làm sạch, khử trùng làm giảm hơn nữa rủi ro
truyền nhiễm.
Làm sạch trước khi khử trùng là bước quan trọng
vì các chất hữu cơ và chất bẩn có thể làm cho quá
trình khử trùng kém hiệu quả hơn. Trong thời gian
này, hãy đảm bảo các thủ tục kiểm soát truyền
nhiễm được xem xét lại thường xuyên với đội ngũ
nhân viên làm vệ sinh. Đối với việc khử trùng, lời
khuyên hiện thời là có thể tiêu diệt coronavirus bằng
nước nóng (trên 60˚C), hoặc bằng các chất khử
trùng thương mại thường dùng (natri hypochlorit,
hydro peroxyt, và 70% ethanol). Không cần phải thay
đổi nồng độ hay thời gian tiếp xúc, chỉ cần làm theo
hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.
PMA ANZ có các tờ thông tin về cải thiện điều kiện
vệ sinh trong ngành thực phẩm.
Hãy xem tờ dữ kiện làm sạch và vệ sinh môi trường
của Tiêu chuẩn về Thức ăn của Úc và New Zealand.
Cả hai tài liệu này không có bằng tiếng Việt.
Thực hiện một quá trình xem xét toàn bộ cơ sở hoạt
dộng để nhận ra các khu vực, bề mặt và thiết bị có
thể bị tình cờ bỏ qua trong chế độ làm sạch hiện tại.
Hãy cung cấp cho nhân viên các bảng chỉ dẫn và vật
liệu làm sạch (chi tiết được cung cấp ở cuối phần tài
liệu).
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Thực hành tốt bằng cách làm theo những điều sau
đây:
• Thường xuyên làm sạch các bề mặt được sờ đến
bằng chất tẩy rửa, sau đó dùng dung dịch tẩy
trắng hay làm bằng cồn. Nhớ lau:
ü Các tay nắm cửa
ü Mặt bàn các quầy & bàn
ü Điện thoại, bàn phím và chuột
ü Các nút bấm trong thang máy
ü Đồ dùng trong nhà bếp và hàng tiêu dùng
lâu bền – thanh vịn
ü Công tắc đèn
ü Vòi nước và bồn rửa
ü Tấm đẩy
ü Ổ khóa
ü Thiết bị điều khiển từ xa
ü Các màn hình sờ
ü Thiết bị hệ thống EFTPOS
ü Tủ lạnh
ü Máy rửa bát
ü Lưng ghế.
•
•
•
•

•
•

•

Làm sạch các bề mặt và đồ lắp đặt thông thường
khi nhìn thấy bị bẩn, hay dọn sạch ngay nếu có
đổ tràn.
Làm sạch các khu vực lối đi chung.
Tấm trải cần được giặt là đúng với hướng dẫn của
nhà sản xuất sử dụng chế độ nước nóng nhất có
thể. Đồ cần được làm khô hoàn toàn.
Bát đĩa bằng sành và dao kéo phải được rửa
trong máy rửa bát ở chế độ cao nhất. Nếu không
có máy rửa bát, rửa bằng tay bằng nước pha xà
phòng cũng được.
Các khăn lau bát cần được thay thường xuyên.
Nhân viên làm vệ sinh cần giảm thiểu rủi ro bị
lây nhiễm bằng cách đeo găng tay và dùng dung
dịch rửa tay có cồn trước và sau khi đeo găng tay
vào.
Nhân viên làm vệ sinh cần có các biện pháp phù
hợp, làm vệ sinh và thiết bị bảo hộ cá nhân khi
dọn dẹp và đổ rác và cần thận trọng hơn khi dọn
dẹp và đổ rác ở những chỗ ở kiểm dịch hoặc ở
những nơi có người bị nhiễm ở qua.

Nhân viên nên được khuyến khích làm sạch và khử
trùng:
•
•
•
•

Các điện thoại di động
Chìa khóa
Ví nam / nữ
Thẻ làm việc.

Vệ sinh
Đối với sản phẩm ăn luôn vỏ và có thể ăn sống, tất
cả nhân viên phải dùng dung dịch rửa tay khô diệt
khuẩn trước khi xử lý sản phẩm hoặc vật liệu có khả
năng tiếp xúc với sản phẩm.
Khi rửa tay phải rửa toàn bộ hai bàn tay kể cả cổ
tay, kẻ dưới móng tay, ở giữa các ngón tay, trong
vòng 20-30 giây, sau đó làm cho tay khô hiệu quả
cho tới khi hai bàn tay hoàn toàn khô. Lặp lại việc
rửa tay thường xuyên, ngay cả khi tay nhìn vẫn
sạch (áp phích về rửa tay có tại đây). Cần đeo găng
tay dùng một lần và thay thường xuyên sau khi
rửa tay. Freshcare cũng có soạn một tờ dữ kiện về
COVID-19. Xin lưu ý tài liệu này hiện chỉ có bằng
tiếng Anh.

Hướng dẫn An toàn Thực phẩm
Vấn đề quan trọng là các doanh nghiệp thực phẩm
cần đề cao cảnh giác hơn với mọi khía cạnh về sức
khỏe và vệ sinh, để đảm bảo không có ai làm ô uế
bề mặt sản phẩm hay đường dây sản phẩm, vì họ
bị bệnh hay có các thói quen thiếu vệ sinh. Không
chắc là sự lây truyền có xảy ra và cho đến nay
không có bằng chứng rằng người ta đã bị nhiễm do
nuốt vi-rút hay vì thức ăn hay đồ uống vì COVID-19
không lây qua đường thực phẩm.
Hiện tại không có bằng chứng nói rằng COVID-19
có thể truyền qua thức ăn và không có ca nhiễm
COVID-19 nào được báo cáo có dính líu đến thức ăn
bị nhiễm. Công chúng được khuyên là hãy rửa kỹ trái
cây và rau dưới vòi nước đang chảy trước khi dùng
để rửa sạch chất dơ ở bên ngoài. Không nên dùng
xà phòng, chất khử trùng hay chất tẩy rửa để rửa
thức ăn. Các sản phẩm này không được bào chế để
tiêu thụ và có thể không an toàn nếu dùng với thức
ăn.
Rủi ro chính của sự truyền nhiễm là sự tiếp xúc gần
với người bị nhiễm. Phương pháp tốt nhất là luôn
luôn duy trì thói quen vệ sinh tốt. Rửa tay thường
xuyên với xà phòng và nước và tránh sờ mặt để
giảm đi rủi ro.
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SỨC KHỎE AN TOÀN LAO
ĐỘNG

•

Nếu không chắc, hãy liên lạc Safe Work Australia
hoặc tổ chức tương đương tại tiểu bang (chi tiết
được cung cấp ở cuối phần tài liệu).

•

Quản lý Lao động

•

Sắp xếp chỗ ở riêng cho nhân viên mới/có khả năng
là nhân viên không ở chung với các nhân viên hiện
thời cho 14 ngày đầu. Trước mỗi ca làm, hãy lấy một
tờ khai bao hàm sự đi lại và sự tiếp xúc có thể xảy
ra (Phụ lục 1 trong Tài liệu hướng dẫn NFF, chỉ bằng
tiếng Anh) và lưu lại trong hồ sơ của nơi làm việc.
Tuy thủ tục có thể rườm rà, ngoài việc giúp quý vị kế
hoạch và có sự chuẩn bị, thủ tục có thể ảnh hưởng
thói quen của nhân viên vào những lúc họ không đi
làm.
Giới thiệu công việc
Ngoài thủ tục giới thiệu công việc thông thường của
doanh nghiệp dành cho nhân viên mới, hoặc những
người làm việc từ mùa của năm trước nhưng không
làm gần đây, hãy suy xét bao gồm những điều sau
đây:
•
•
•

•
•

Đảm bảo nhân viên mới được kiểm tra sức khỏe
trước khi bắt đầu làm việc và họ đã ký tờ khai sức
khỏe.
Làm sao để họ hiểu rõ tầm quan trọng của các
biện pháp an ninh sinh học và mọi hậu quả kỷ
luật nếu không tuân theo các biện pháp này.
Truyền đạt thông tin các dấu hiệu cảnh báo sớm
về nhiễm COVID-19 và kế hoạch của quý vị đối
với đội ngũ nhân sự nếu họ nghi ngờ bản thân
hay ai đó đã bị nhiễm.
Khuyến khích đội ngũ nhân sự tải xuống ứng
dụng COVIDSafe app. Xin lưu ý nguồn hiện tại
chỉ có bằng tiếng Anh.
Chỉ định đội/nhóm (nếu thích hợp) và cho họ biết
các tiện nghi và thời khóa biểu giờ ăn/nghỉ giải
lao/làm việc của đội mà họ cần tuân theo.

Chỉ dẫn đội ngũ nhân sự
• Hãy có các buổi ‘toolbox talk’ (bàn chuyện nhà
nghề) 5-10 phút trước mỗi ca với nhân viên để
bàn về:
- Các quy định mới về công việc làm sạch ở nơi
làm việc.
- Các PPE mới, an toàn thực phẩm, và thực
hành vệ sinh ở nơi làm việc như nhắc nhở
điều cần biết về tính hiệu quả của các cách
rửa tay.
- Các thủ tục mới (lưu ý là quý vị cần cung cấp
thông tin này ngoài các buổi ‘toolbox talks’

bằng nhiều cách nhất có thể ví dụ như bằng
miệng, qua tin nhắn, email, bằng áp phích
treo tường).
Đặt các áp phích trong nhà tắm, phòng nghỉ giải
lao, để đội ngũ nhân sự nhận ra các triệu chứng
so với các loại vi-rút khác (mẫu áp phích được
cung cấp ở phần cuối tài liệu này).
Chia sẻ với đội ngũ nhân sự kiểm tra triệu chứng
coronavirus trên mạng. Xin lưu ý tài liệu này hiện
chỉ có bằng tiếng Anh.
Bổ nhiệm các vai trò nhân viên giám sát để đảm
bảo những điều trên được tuân theo.

Đảm bảo quý vị luôn biết nhân viên của mình đang ở
đâu, tốt nhất là lưu giữ tốt các hồ sơ về việc họ đang
ở đâu và làm gì. Nếu có bất kỳ nhân viên nào cho
thấy có bất kỳ triệu chứng gì, vui lòng xem phần Khả
năng nhiễm COVID-19 trong tài liệu này (trang 6).
Quản lý
• Chia ban quản lý thành các đội, cho họ làm ở
những chỗ làm việc khác nhau (kể cả làm ở nhà).
• Quý vị có thể khai triển các chính sách và thủ tục
kiểm soát truyền nhiễm nhanh chóng bằng cách
sửa lại cho hợp các biện pháp an ninh sinh học
mà quý vị đã thực hành thường xuyên, như thực
hành rửa tay, sử dụng găng tay, và mặc các quần
áo bảo hộ đã được giặt sạch.
• Theo dõi tin cập nhật về các vùng nóng của
COVID-19 (thành phố hay khu vực địa phương
nơi mà COVID-19 đang lây lan rộng). Nếu được,
tránh đi đến những nơi này và tránh thuê người
từ những vùng này trừ khi họ đã tự cách ly xong
14 ngày và nhận thấy họ không có triệu chứng gì.
• Thực thi một hệ thống lưu hồ sơ mỗi nhân viên
đã có tiếp xúc gần với ai trong suốt mỗi ca làm,
và họ đã làm ở đâu:
- Hồ sơ đội ngũ nhân sự bằng điện tử, hỗ trợ
bởi các hồ sơ các giám sát viên thu được, có
thể đủ đạt tiêu chuẩn các yêu cầu này.
• Tổ chức các buổi họp qua hội nghị truyền hình
hay điện thoại. Thử dùng Zoom, hay Microsoft
Teams. Hình thức liên lạc bằng tin nhắn với đội,
quý vị có thể dùng Facebook’s Messenger, hay
WhatsApp. Hãy hỏi nhà cung cấp của quý vị xem
họ có các giá ưu đãi gì. Đình lại các cuộc họp hay
sự kiện lớn vào một ngày khác hay thích nghi với
hội thảo video trực tuyến.
Giãn cách xã hội
Thực thi các biện pháp kiểm soát để giảm tiếp xúc
trực tiếp với nhân viên và khách đến vườn cây ăn
trái/xưởng đóng gói, bao gồm:
•

•
Tiếp tục ghi lại sự di chuyển của nhân viên
một cách chặt chẽ, họ đã làm ở đâu, với ai và
vào ngày nào, để có thể truy tìm thông tin trong
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

trường hợp có sự bùng phát. Một cách đơn giản
để làm việc này có thể là cho đội ngũ nhân sự tải
xuống ứng dụng COVIDSafe app trên điện thoại
của họ. Xin lưu ý tài liệu này hiện chỉ có bằng
tiếng Anh.
Quan trọng nữa là thông tin cần bao gồm họ đã
có tiếp xúc với ai trong những lúc nghỉ giải lao
hoặc đầu và cuối ca làm việc.
Đảm bảo thực thi biện pháp giãn cách xã hội ít
nhất 1,5 mét (4 mét vuông mỗi người trong nhà)
Lắp đặt rào chắn để tạo không gian tại các quầy,
giữa các trạm làm việc, khu vực ngồi v.v.
Đặt dấu chéo dưới sàn để nhân viên biết nên
đứng ở đâu tại các đường dây đóng gói, và tuân
thủ hướng dẫn về phạm vi giãn cách xã hội.
Lắp đặt các tấm chắn bằng nhựa perspex hay
vinyl giữa các nhân viên làm việc trên đường dây
đóng gói mà ở đó giữ khoảng cách 1,5m không
thực hiện được.
Chia nhân viên hái quả ra không gian rộng hơn
nếu được, để giảm thiểu những thời gian họ có
tiếp xúc gần.
Chỉnh lại giờ của các ca làm và bảng phân công
để giảm những thời điểm đông người khi nào
được.
Yêu cầu nhân viên tránh tụ tập ở bãi đậu xe, văn
phòng nông trại hoặc ở những khu vực ngoài nơi
làm việc.
Giới hạn sự ra vào các khu vực ở chỗ làm khi nào
được, để giảm sự lây lan vi trùng một cách không
cần thiết.
Yêu cầu các nhân viên ở chung hãy duy trì
khoảng cách xã hội khi nào được và thực thi một
thủ tục làm sạch đúng cho nhà bếp và nhà vệ
sinh.
Đối với nhân viên không sống ở nông trại, chủ
lao động có thể yêu cầu họ ký một bản thông
cáo chung (MOU), nói rằng họ sẽ thi hành mọi sự
cẩn trọng thích đáng khi rời nông trại, bao gồm
giãn cách xã hội, để đánh đổi tình trạng tiếp tục
được làm việc và một nơi làm việc an toàn. Bản
MOU có thể bao gồm nhân viên ghi chú lại họ đã
có tiếp xúc với ai suốt thời gian.
Ngừng mọi hoạt động công việc không thiết yếu
có sự tiếp xúc gần, bao gồm các cuộc họp đối
mặt.
Khi nào được, hãy quy vùng khu đóng gói thành
các vùng riêng biệt (bao gồm các lối đi để ra vào
khu xưởng) và cản ngăn nhân viên vào các vùng
không phải là trạm làm việc của họ.
Giảm bớt các điểm sờ (để cửa mở).
Hỏi ý kiến người lao động để nhận ra các mối
nguy tiềm tàng
Có sẵn một nhóm công nhân để thế nếu có nhân
viên sau này bị bệnh hay phải cách ly.

Trợ cụ quản lý công việc hái/thu hoạch hoa quả
Khi ở ngoài đồng hái quả, đội ngũ nhân sự phải duy
trì biện pháp giãn cách xã hội là 1,5m. Người trồng
cần đo kích thước máy của họ và ước lượng vị trí
người lao động và công việc để thẩm định số người
phù hợp cho mỗi máy cùng lúc duy trì khoảng cách
1,5m. Việc này có thể là phải giảm số người trong
các đội hái quả cho mỗi máy, thực thi việc dùng PPE,
lắp đặt các trạm rửa tay/diệt khuẩn cho mỗi máy hái
quả và tăng độ thường xuyên làm sạch các thiết bị
của máy móc như cây sào hái quả và thùng chứa trái
cây. Mỗi nhân viên hái quả cần có riêng sào hái quả
mà họ dùng mỗi ngày—có thể đánh dấu màu hay
dùng băng keo màu dán sào, để nhân viên dễ nhận
ra sào của mình.
An toàn cho khách đến
Cân nhắc việc cản khách vào xưởng đóng gói và các
khu vực chung khác.
Giới thiệu về sự an toàn
Suy xét các vấn đề sau đây:
•
•
•
•
•
•

Do these need to happen more frequently?
Can these happen in smaller groups or outside
to allow for appropriate physical distancing?
Could staff be sent videos, links and documents
beforehand to reduce the time needed for faceto-face induction?
Việc này cần thực hiện thường xuyên hơn không?
Việc này có thể thực hiện trong một nhóm ít
người hơn hay bên ngoài để việc giữ khoảng
cách thích hợp có thể thực hiện được?
Có thể gửi các video, kết nối và tài liệu cho nhân
viên trước hay không để giảm sự cần thiết giới
thiệu bằng mặt đối mặt?

Để có thể tiếp tục ngăn chặn sự bùng phát của virút trong đội ngũ nhân sự, người trồng có thể chọn
bố trí nhân viên thành những nhóm, có nghĩa là đội
người làm chung một trợ cụ thu hoạch hoặc khu vực
nào đó của xưởng đóng gói sẽ tạo thành một nhóm.
Những công nhân này sẽ ở chung, đi đến chỗ làm
và về chung (nếu phù hợp), dùng chung các tiện
nghi như nhà bếp, phòng ăn, phòng giặt, một đội
cùng nghỉ ăn, đi vệ sinh và làm việc chung. Các tiện
nghi và/hoặc giờ giấc công việc/bữa ăn/nghỉ ngơi
nên được đánh dấu (bằng số, màu, biểu tượng v.v.)
để đảm bảo tất cả nhân viên đều nhận ra được một
cách dễ dàng.
Nếu có người trong nhóm/đội bị bệnh hay có thể có
kết quả xét nghiệm dương tính cho COVID-19, người
trồng có thể cho đội này cách ly cho đến khi nào họ
khỏe hoặc có các kết quả xét nghiệm âm tính trở lại
trong khi những đội kia tiếp tục làm việc.
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Sức khỏe tâm thần
Theo dõi tình trạng sức khỏe tâm thần của đội (và
của bản thân) trong thời gian này là điều quan trọng.
Doanh nghiệp, ngành nông nghiệp và đội ngũ nhân
viên đang gặp nhiều áp lực và mọi người đang học
cách ứng phó với các điều lệ và biện pháp giới hạn
mới.
Lời khuyến cáo là quý vị hãy thường xuyên cung
cấp bản tin cập nhật cho nhân viên về COVID-19 và
điều này có thể ảnh hưởng hoạt động doanh nghiệp
quý vị như thế nào để họ cảm thấy nắm được tình
hình và được sự hỗ trợ tốt và điều này có khả năng
trở thành động cơ thúc đẩy họ để giúp và thích nghi
với hoàn cảnh trong suốt thời gian này. Tại đây và
đây có các tài liệu đã được dịch. Suy xét đến việc có
một điểm liên lạc cho thông tin về COVID-19 trong
doanh nghiệp, để hạn chế rủi ro có thông tin sai.
Nhiều người sẽ gặp khó khăn khi phải tự cách ly, vì
vậy hãy gọi hỏi thăm đồng nghiệp để đảm bảo họ
ứng phó được và cảm thấy được hỗ trợ. Tìm một sự
cân bằng lành mạnh về lượng mức tin tức của báo
chí. Sau cùng, hãy hỗ trợ đội ngũ nhân sự và ý thức
về sự ảnh hưởng của việc tự cách ly cho sức khỏe
tâm thần, và tình trạng hiện tại có thể ấp ủ nỗi lo âu
và căng thẳng.
Nếu cần nói chuyện với một ai hoặc cảm thấy bị cô
lập xã hội, lo âu hay buồn bã, hãy gọi:
•
•

Lifeline 13 11 14 (nhắn tin 0477 131 114)
Beyond Blue 1800 512 348.

Chỗ ở và các sắp xếp về chỗ ngủ
Nếu quý vị cung cấp chỗ ở cho nhân viên trong thời
kỳ đại dịch, lời khuyên là hãy tuân theo những điều
sau đây:
•

•

•

Thực hành thói quen giao tiếp tốt, đặc biệt là vấn
đề vệ sinh và giãn cách xã hội;
- Xin lưu ý là một số dàn xếp chẳng hạn như
giường tầng, có thể không cách xa đủ và chỉ
có thể cho một người ở
- Các chỗ ở và khu ngủ tập thể cần được thông
gió tối đa (ban ngày và khi nào được hãy mở
các cửa sổ khu ngủ tập thể),
- Các phòng tắm nên có đầy đủ đồ dùng, và
kiểm tra thường xuyên là có nước ấm hay
nóng, xà phòng và bảng
Cơ sở cần được làm sạch và khử trùng một cách
kỹ lưỡng trước khi nhân viên đến, sau khi họ rời
khỏi và thường nhất có thể trong thời gian họ ở
đó.
Để cách ly rủi ro bị nhiễm, nhân viên làm chung
một đội nên được ở chung nhà và đi lại chung
trong một đội khi nào được.

•
•

•
•

Quý vị có thể phải tuân theo mọi quy định của
chính phủ được ban hành đối với các cơ sở cung
cấp chỗ ở cho mục đích thương mại.
Tất nhiên, khuyến khích nhân viên hãy sống với
những người họ làm chung trong một đội là điều
nên làm và quý vị hãy cân nhắc việc làm cho
thuận tiện ở mức độ mà quý vị có thể làm được,
khi nào, ví dụ như khi suy xét các ca làm việc (có
thể nên suy sét nhưng người thuộc đôi lứa, người
trong gia đình, những người cùng đi chung đến
chỗ làm mỗi ca v.v.).
Tản ra những phương tiện chỗ ở càng nhiều càng
tốt.
Giảm thiểu việc sử dụng khu vực chung như
phòng giặt/nhà bếp. Nếu đủ khả năng, thuê một
đầu bếp/người làm vệ sinh để giảm số người cần
sử dụng những khu vực này.

Mỗi doanh nghiệp/nông trại cần có một khu vực
dành riêng để cách ly kiểm dịch, cho các công nhân
đến từ tiểu bang khác hoặc từ nước ngoài đến hoặc
nếu có nhân viên bị bệnh trong thời gian lao động
của họ. Khu vực này phải có riêng nhà tắm, phòng
giặt và phương tiện chỗ ở.
Nếu không thể sắp xếp để có được một nhà bếp
có đầy đủ đồ dùng và thức ăn, thức ăn có thể được
giao. Thức ăn phải để ở một nơi mà người giao thức
ăn sẽ không tiếp xúc với các bề mặt mà người đang
cách ly đã sờ; đó là hãy để ở dưới đất ngoài cửa của
tòa nhà cách ly kiểm dịch khi người cách ly đang ở
trong nhà. Thức ăn cần được giao đến trong các đồ
đựng và gói dùng một lần để chén bát và dao nĩa có
thể vứt sau khi dùng.
Đối với chỗ ở không ở ngay nông trại, như nhà nghỉ
v.v. hãy liên lạc chủ/người quản lý của cơ sở này và
bàn cách họ quản lý những người ở đây để giảm rủi
ro truyền nhiễm COVID-19. Hãy hỏi xem họ có một
kế hoạch quản lý COVID-19 hay không. Nếu có, điều
thận trọng nên làm là xin một bản để lưu nếu nhân
viên của mình sẽ ở đó.
Hãy rõ ràng với nhân viên về các biện pháp giới
hạn của tiểu bang liên quan đến sự tụ họp/tham gia
sự kiện ngoài giờ làm việc của họ, chẳng hạn như
số người được phép có mặt tại một điểm tụ họp, và
chỗ đó ở trong nhà hay ngoài trời. Nếu nhân viên
không sống tại chỗ hoặc rời khỏi chỗ làm ngoài giờ
của ca làm, có thể quý vị cần áp dụng một hệ thống
đăng ký đến nơi mà trong đó có thể bao gồm các
câu hỏi là họ đã đi đâu, và ở cùng ai trong thời gian
đó (tương tự như một lời khai trong phần Các nhà
cung cấp dịch vụ bên ngoài ở trang 10). Hãy hỏi ý
kiến giới chức Sức khỏe An Toàn Lao động của tiểu
bang/lãnh thổ liên quan để xác định về các quy định
cụ thể của khu vực (xem chi tiết liên lạc ở phần cuối
của tài liệu).
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Khu vực chung và giờ nghỉ ăn
Để giảm số người có mặt tại khu vực chung hay các
phòng nghỉ giải lao, các doanh nghiệp có thể sắp
xếp các giờ nghỉ so le hoặc có giờ nghỉ dài hơn để
mọi người có thể lấy thức ăn, ăn và dọn dẹp sau đó.
Giảm thiểu càng nhiều càng tốt tình trạng gối chồng
các ca làm việc/bảng phân công và sắp đặt bàn ghế
với khoảng cách xa ít nhất 1,5 m.
Nếu chọn có các giờ nghỉ giải lao so le, cho nhân
viên làm chung và làm cùng khu ở nông trại chung
một đội, để hạn chế sự tiếp xúc của họ với nhân viên
khác. Tốt nhất là điều này bao gồm việc sắp xếp hay
tìm du khách ba lô từ những chỗ ở khác nhau.
Ví dụ giờ giấc làm việc với giờ nghỉ so le hay bố trí
nhóm nhân viên cho bữa ăn
Trường
hợp

Giờ

Bữa ăn
sáng

6:00-6:30
giờ sáng

Đội/các
đội
Xanh
cây

Nơi đến
Phòng ăn

Làm sạch phòng ăn
Bữa ăn
sáng

6:40-7:10
giờ sáng

Xanh
dương

Phòng ăn

Làm sạch phòng ăn
Bữa ăn
sáng

7:20-7:50
giờ sáng

Cam

Phòng ăn

Làm sạch phòng ăn
Bắt đầu
làm việc

6:50
giờ sáng

Xanh
cây

Khối 1A

Bắt đầu
làm việc

7:30
giờ sáng

Xanh
dương

Khối 2C

Bắt đầu
làm việc

8:15
giờ sáng

Cam

Xưởng đóng
gói

Giờ nghỉ ăn
Ngoài việc giữ khoảng cách với mọi người, những
điều dưới đây cần được áp dụng:
• Tránh ăn chung thức ăn hay đồ uống.
• Khi nào được, để cửa mở để giảm các điểm sờ.
• Ăn trưa tại bàn riêng của họ hay bên ngoài thay
vì trong phòng ăn và hạn chế xử lý thức ăn và ăn
chung thức ăn ở nơi làm việc.
• Đẩy mạnh thực hành vệ sinh đúng trong việc
chuẩn bị thức ăn (căn-tin) đối với đội ngũ nhân sự
và những người có tiếp xúc gần với họ
• Sắp xếp các phòng vệ sinh riêng cho công nhân,
đảm bảo nhân viên cùng đội sử dụng chung các
tiện nghi, giờ nghỉ so le, hoặc thuê các nhà cầu
lưu động.

•

•
•

Nới thêm giờ giữa các ca làm hoặc thời gian phục
vụ (ví dụ như giờ ăn sáng và trưa; ca làm ban
ngày/đêm) để giảm thiểu sự tương tác giữa nhân
viên và họ có thêm thời gian để dọn dẹp làm
sạch.
Giới hạn số người có tiếp xúc với sàn sản xuất
hay nhà bếp, khi nào được
Giảm thiểu tình trạng gối chồng các ca làm/bảng
phân công tối đa nhất có thể.

Đi lại và xe

Xe
Lý tưởng nhất, là không nên có hơn hai người đi
cùng một xe (xe hơi v.v) không thì phải có đủ khoảng
cách và các biện pháp hợp lý (như dùng PPE) cần
được áp dụng. Nên cản nhân viên đi cùng xe hay đi
theo bè được sắp xếp trong các nhóm. Những điều
sau đây cũng cần được tính đến:
1. Làm sạch và tẩy uế xe trước và sau khi dùng
bao gồm các tay cửa, tay lái, dây an toàn, cây
sang số, phanh tay, các nút điều khiển âm thanh,
viết (cho nhật ký của tài xế) và ra-điô UHF. Nếu
không, hãy đeo găng tay và thay khi rời khỏi xe.
2. Hệ thống điều hòa trong xe cần chỉnh ở chế độ
không khí sạch, và không tái tuần hoàn không
khí.
3. Tránh các sự đi lại không cần thiết.
4. Sắp xếp để có nhiều xe hơn để chở công nhân
đến vườn cây ăn trái, để đảm bảo giãn cách xã
hội được tuân thủ trên xe. Nếu đi xe hơi, thì hành
khách nên ngồi ở phía sau.
5. Tăng lượng không khí sạch bên trong hay trên xe
bằng cách mở cửa sổ hoặc điều chỉnh hệ thống
điều hòa.
6. Đối với xe của công ty, chuẩn bị các bộ dùng để
làm sạch xe là điều hay. Bộ đồ dùng cần có:
• Bình dung dịch xịt đa dụng.
• Giấy lau tay.
• Dung dịch diệt khuẩn loại xịt.
• Dung dịch rửa tay khô (làm bằng chất cồn).
• Găng tay cao su.
• Khẩu trang.
• Chỉ dẫn làm sạch, trước và sau khi sử dụng
xe.
Để có thêm thông tin, hãy vào trang mạng của Bộ Y
Tế của Chính phủ Úc ‘Nguyên tắc làm sạch và khử
trùng môi trường cho COVID-19’. Xin lưu ý tài liệu
này hiện chỉ có bằng tiếng Anh.
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Đi công tác
Nếu cần thiết phải đi công tác, quý vị nên cho nhân
viên tham gia trong thủ tục đánh giá rủi ro. Một vài
biện pháp đơn giản có thể giúp giảm rủi ro khi phải
đi công tác bao gồm:
• Cho nhân viên lời chỉ dẫn rõ ràng về vấn đề vệ
sinh, để giảm rủi ro bị nhiễm vi-rút.
• Cung cấp cho nhân viên một bộ sơ cứu cho
người đi du lịch, và cho họ biết cách theo dõi các
triệu chứng, và cần có hành động gì nếu trong
lúc đi họ bị bệnh.
• Giữ hồ sơ đầy đủ chi tiết về nhân viên đó đi đâu,
chuyến bay, chỗ ở và chi tiết đưa đón, và thường
xuyên hỏi thăm sức khỏe của họ.
• Theo dõi tin tức và thông tin cập nhật về
COVID-19 từ văn phòng và cho nhân viên thông
tin cập nhật trong lúc họ đang đi công tác.
• Nếu nhân viên báo cáo có các triệu chứng của
vi-rút, hãy thi hành kế hoạch để hỗ trợ họ.
Nếu cần thiết, quý vị có thể chỉ thị nhân viên không
đi công tác, để làm đúng nghĩa vụ về sức khỏe và an
toàn lao động ở nơi làm việc, hoặc đây là một chỉ thị
hợp pháp và hợp lý.
Du lịch cá nhân
Quý vị không thể ép nhân viên không đi du lịch
ngoài khu vực nơi làm việc, nhưng có thể khuyến
khích họ hãy duy trì thực hành vệ sinh tốt khi đi du
lịch và hãy lưu tâm đến bất cứ dấu hiệu nào là họ
bị bệnh. Trước khi nhân viên ra đi, nên nhắc nhỡ họ
bằng văn bản ngày họ cần trở về và cho họ biết rõ
về thời gian tự cách ly như là một phần của thời gian
được nghỉ phép của họ. Quý vị cũng nên nói rõ về
các quy định về việc cần cung cấp bằng chứng họ
đã hoàn thành thời gian tự cách ly bất kỳ theo quy
định của chính phủ trước khi trở lại làm việc.
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CHI TIẾT LIÊN LẠC
AMIA

Các cơ quan vùng quê

Tổng Giám đốc Điều hành
Robert Gray
M: 0418 737 861
E: ceo@mangoes.net.au

Hiệp hội Người trồng Rau Quả Quận Mareeba /
Dimbulah Mareeba
P: 07 4092 6099
E: mdfvga@bigpond.com

Giám đốc Tiếp thị
Treena Welch
M: 0417 001 253
E: marketing@mangoes.net.au
Giám đốc Thông tin Liên lạc (thứ 2-thứ 4)
Jessica Mitchell
M: 0458 803 220
E: com@mangoes.net.au
Giám Đốc tài chính
Linda Bachmann
M: 0407 457 298
E: accounts@mangoes.net.au
Nhân viên Phát triển Ngành
Marine Empson - QLD/NNSW
M: 0457 555 838
E: marine@mangoes.net.au
Sarah Hain - NT/WA
M: 0457 555 939
E: sarah@mangoes.net.au

Hiệp hội Ngành Trồng Xoài Lãnh thổ Bắc Úc /
Hiệp hội Nông dân Lãnh thổ Bắc Úc
P: 08 8983 3233
E: info@ntfarmers.org.au
Hội Người Trồng Rau Quả Bundaberg
P: 07 4153 3007
E: bfvg.info@bfvg.com.au
Hiệp hội Người Trồng Rau Quả Burdekin Delta
M: 0428 835 599
E: bgsayr@bigpond.com
Hiệp hội Người trồng Bowen Gumlu
P: 07 4785 2860
E: admin@bowengumlugrowers.com.au
Hiệp hội Người trồng Xoài Ord (OMGA)
M: 0403 705 588
E: cheekydingo@hotmail.com.au
Công ty Hiệp hội Người trồng Quận Carnarvon
P: 08 9941 8384
E: admin@cga.org.au
Các Nhà Xuất khẩu Xoài Quận Carnarvon
P: 08 9941 8384
E: man_go@bigpond.com
Công ty Childers & Hiệp hội Người Trồng Rau Quả
Quận
P: 07 4126 1070
Hợp tác xã Người trồng Rau Quả Gin Gin
P: 07 4157 1003
Hinkler Người trồng địa phương các Quận Phía
Bắc
P: 07 4157 8190
Nhóm Người trồng Xoài Phía Nam
P: 0429 087 172
E: jjsfarmwa@bigpond.com
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Các tổ chức Sức khỏe An tòan Lao động và chi tiết liên lạc
Xin lưu ý các nguồn tài liệu sau đây được cung cấp bằng tiếng Anh.
Safe Work Australia
SafeWork NSW (lựa chọn dịch thuật ở góc phải đầu trang của trang mạng) và các chi tiết liên lạc khác của
NSW.
Workplace Health and Safety Queensland và các chi tiết liên lạc khác của QLD.
NT WorkSafe và các chi tiết liên lạc khác của NT.
WorkSafe WA và các chi tiết liên lạc khác của WA.

State Dept. Health
Đường dây nóng và lời khuyên về COVID-19 của từng tiểu bang.
NSW Healthdirect – 1800 022 222
QLD 13 Health – 13 432 584
VIC Đường dây nóng Coronavirus – 1800 675 398
SA Đường dây thông tin về COVID-19 – 1800 253 787
WA Đường dây giúp đỡ toàn quốc thông tin Coronavirus – 1800 020 080
NT Đường dây giúp đỡ toàn quốc thông tin Coronavirus – 1800 020 080

Other
GrowCom – 07 3620 3844; growcom@growcom.com.au
National Farmers Federation – 02 6269 5666 (chỉ bằng tiếng Anh).
Tổ chức Y tế Thế giới (chỉ bằng tiếng Anh).
Thanh tra Lao động Công bằng
Bộ Nội Vụ (chỉ bằng tiếng Anh).
Hort Innovation (chỉ bằng tiếng Anh).
Produce Marketing Association Australia + New Zealand (chỉ bằng tiếng Anh).
Food Standards Australia New Zealand (chỉ bằng tiếng Anh).
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NGUỒN TÀI LIỆU
Bảng chỉ dẫn
Tại đây có các bảng chỉ dẫn hữu ích và có thể tải xuống, in và dán lên tường tại xưởng đóng gói.

Bản mẫu
Kế hoạch sức khỏe (QDAF)
Mẫu Kế hoạch Kiểm soát COVID-19 có sẵn tại đây (NT Farmers Association) (chỉ bằng tiếng Anh).
Quản lý Rủi ro
Có thể dùng mẫu Kế hoạch Quản ly Rủi ro, Ma trận Đánh giá Rủi ro và Thang tính Hậu quả/Xác suất xảy ra sau
đây, hoặc chủ lao động có thể lập các bản mẫu khác phù hợp với hoàn cảnh riêng của doanh nghiệp họ.
Kế hoạch Quản lý Rủi ro
Rủi ro

Nguyên nhân/
nguồn gốc
tiềm tàng

Ảnh hưởng
tiềm tàng

Kiểm soát

Xác suất
xảy ra khi có
biện pháp
kiểm soát

Kết quả khi có
biện pháp kiểm
soát

Đánh giá xử lý
rủi ro

Đánh gia
rủi ro

Người chịu
trách nhiệm

Việc gì có thể
xảy ra?

Việc gì có thể
xảy ra? Việc
gì sẽ gây nên
tình trạng
này?

Rủi ro sẽ ảnh
hưởng hoạt
động doanh
nghiệp như
thế nào?

Doanh nghiệp
đã có sẵn
hoặc sẽ có
các biện pháp
kiểm soát
nào, để quản
lý rủi ro?

Từ Thang
tính Xác
suất xảy ra
Rủi ro

Từ Thang tính
Hậu quả Rủi ro

Từ Ma trận
Đánh giá
Rủi ro

Quý vị có thể
biện hộ đây là
mức độ rủi ro
có thể chấp
nhận được
không?

Ai là những
người/người
có trách nhiệm
theo dõi và
quản lý rủi ro
này?

Có/Không
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Thang tính Xác suất xảy ra Rủi ro
Miêu tả

Định nghĩa

Hiếm khi

Có thể xảy ra nhưng chỉ trong trường hợp đặc biệt;
Xác suất < 10%

Ít khả năng xảy ra

Có thể xảy ra trong một số trường hợp;
Xác suất 10 – 20%

Có thể

Có lẻ sẽ xảy ra vào một lúc nào đó;
Xác suất 20 – 50%

Có khả năng

Có thể sẽ xảy ra trong hầu hết các trường hợp;
Xác suất 50 – 80%

Hầu như chắc
chắn

Coi như là xảy ra trong hầu hết các trường hợp
Xác suất > 80%

Thang tính Hậu quả của Rủi ro
Miêu tả

Định nghĩa

Đáng kể

Tất cả sản lượng được cung ứng và đạt được các đầu ra; Uy tín của tổ chức không bị ảnh hưởng;
Không bị mất mát giờ lao động (ví dụ do tình trạng thiếu nhân công hay bị ảnh hưởng của thời
tiết); Thiệt hại thấp/hư hại tài sản; Mất hoặc suy giảm một lượng nhỏ thông tin không thuộc then
chốt

Nhẹ

Sản lượng được cung ứng nhưng chất lượng có giảm; Uy tín của tổ chức bị ảnh hưởng phần nào;
Mất mát tạm thời giờ lao động; Hư hỏng/mất dịch vụ/nguồn hoặc thông tin không thuộc then chốt;
Mất một số cơ hội

Trung bình

Không cung ứng được sản lượng và/hoặc chất lượng trong sản lượng giảm đáng kể; Uy tín của tổ
chức bị ảnh hưởng ở mức trung bình; Mất mát trung hạn giờ lao động; Hư hỏng/mất mát nguồn
thông tin không thuộc then chốt

Nghiêm trọng

Không cung ứng được phần lớn sản lượng; Uy tín của tổ chức bị ảnh hưởng đáng kể; Mất mát dài
hạn giờ lao động; Hư hỏng/không sửa được nguồn thông tin không thuộc then chốt; Mất nhiều cơ
hội đáng kể

Thảm khốc

Không đạt được các đầu ra và không cung ứng được hết sản lượng; Uy tín của tổ chức bị thiệt hại
và không sao sửa được; Mất đội ngủ nhân sự quan trọng không thay thế được hoặc giờ lao động
bị đứt đoạn hoàn toàn; Mất/hư hỏng hoàn toàn tất cả dịch vụ/nguồn thông tin

Ma Trận Đánh giá Rủi ro
Hậu quả
Xác suất

Thang

Đáng kể

Nhẹ

Trung bình

Nghiêm trọng

Thảm khốc

Remote

Thấp

Thấp

Thấp

Trung bình

Trung bình

Unlikely

Thấp

Trung bình

Trung bình

Trung bình

Cao

Possible

Thấp

Trung bình

Cao

Cao

Cao

Likely

Trung bình

Trung bình

Cao

Cao

Cực độ

Almost
Certain

Trung bình

Cao

Cao

Cực độ

Cực độ
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Lời khuyên về COVID-19 của các ngành hay tổ chức khác
Xin lưu ý các nguồn tài liệu sau đây được cung cấp bằng tiếng Anh.
Hiệp hội Trồng Cam Quít Úc
Liên đoàn Nộn dân Quốc gia NFF
Hội đồng Người Trồng chuối Úc
Hiệp hội Trồng Quả Bơ Úc
PMA ANZ – Hướng dẫn cho Ngành sản xuất Sản phẩm tươi: COVID-19 và nơi làm việc (và một danh sách kiểm
tra cho việc quản lý đội công nhân trong mùa thu hoạch
Safe Work Australia
An toàn Thực phẩm QLD – Danh sách kiểm tra vấn đề lực lượng lao động bị thu nhỏ do tác động của
COVID-19
Australian Pork – Bệnh Coronavirus (COVID-19) và hướng dẫn cho lực lượng lao động
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