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Những Cách Làm Việc An Toàn: 
COVID-19 và Tàu Đánh Cá 

Tài liệu sau đây là để cho thuyền trưởng hoặc chủ tàu sử dụng trong buổi hướng dẫn cho thủy thủ đoàn về 
vấn đề an toàn khi nói về siêu vi khuẩn COVID-19 với thủy thủ đoàn trên tàu đánh cá. 

 

Theo Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật BC (CDC) một loại coronavirus mới đang làm bộc phát những trường 
hợp bị nhiễm khuẩn đường hô hấp. Điều tối quan trọng là tất cả các hãng sở phải thông tin cho nhân viên 
của mình, về cách tự bảo vệ họ và gia đình họ và phải làm gì nếu họ nghi ngờ họ có thể cảm thấy đang ốm 
đau hoặc bị bệnh. 
 

Coronavirus (COVID-19) là gì?  

Coronaviruses là một nhóm siêu vi khuẩn cùng loại truyền nhiễm qua lại giữa người và thú vật.  Siêu vi 
khuẩn COVID-19 có thể gây ra bệnh từ rất nhẹ, giống như bị cảm cho đến tình trạng nhiễm khuẩn phổi 
nghiêm trọng. Các triệu chứng có thể gồm sốt, ho, đau cổ họng, xổ mũi, đau nhức bắp thịt, nhức đầu, và khó 
thở (hụt hơi). Tổ Chức Y Tế Thế Giới khuyến cáo là các triệu chứng có thể xuất hiện sau khi bị nhiễm được 
2 ngày hoặc có thể đến 10 đến 14 ngày sau đó. 
 

COVID-19 truyền nhiễm như thế nào? 

Nếu người bị nhiễm siêu vi khuẩn này ho, hoặc thở mạnh ra thì những hạt hô hấp li ti văng ra không khí và 
có thể nhanh chóng rớt xuống các bề mặt gần đó và/hoặc vào một người khác. Sau đó công nhân có thể sờ 
vào các bề mặt hoặc vật dụng bị nhiễm rồi lại dụi mắt, mũi, hoặc miệng trước khi tắm rửa. 

Siêu vi khuẩn này có thể truyền nhiễm bằng cách: 

  Hít vào những hạt li ti văng trong không khí khi người ta ho hoặc nhảy mũi 

  Tiếp xúc gần gũi với người khác (chẳng hạn như bắt tay hoặc ôm nhau) 

  Sờ vào các bề mặt bị nhiễm rồi sờ vào mặt, miệng, hoặc thức ăn 

  Sờ vào các bề mặt bị nhiễm rồi sờ vào bề mặt khác có thể khiến siêu vi khuẩn nhiễm từ bề mặt này 

   sang bề mặt khác. 

Hiện nay, theo các chuyên gia sức khỏe thì người ta biết là siêu vi khuẩn này không bay trong không khí 
(tức là truyền nhiễm bằng các phân tử bay trong không khí) và không phải chui vào trong da. 
 

 Những Bước Phòng Ngừa Then Chốt 
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Tránh sờ lên mắt, mũi, và miệng 
nếu chưa rửa tay. 

Rửa tay thường xuyên bằng xà bông và 
nước trong ít nhất 20 giây. Nếu không 
có xà bông và nước thì hãy dùng thuốc 
khử trùng tay có cồn. 

Tránh tiếp xúc gần gũi với 
những người bị bệnh. 

Chùi rửa và khử trùng vật 
dụng và các bề mặt thường 
đụng chạm. 

Ho hoặc nhảy mũi vào tay áo hoặc 
chỗ gập khuỷu tay hoặc dùng khăn 
giấy che lại. Vất khăn giấy vào 
thùng rác. 

HÃY Ở NHÀ NẾU QUÝ 
VỊ BỊ BỆNH! 
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Chúng ta còn có thể làm gì nữa? 

Điều quan trọng nhất quý vị có thể làm để phòng ngừa nhiễm bệnh là rửa tay thường xuyên và tránh sờ lên 
mặt. 

Để giúp giảm bớt rủi ro nhiễm khuẩn: 

  Rửa tay thường xuyên bằng xà bông và nước trong ít nhất là 20 giây. Dùng xà bông và nước là cách 
hiệu quả nhất để giảm mức truyền nhiễm. Nếu không có xà bông và nước, hãy dùng thuốc rửa tay 
bằng cồn. 

  Đừng sờ lên mắt, mũi, và miệng nếu chưa rửa tay. 

  Che miệng và mũi vào trong chỗ gập khuỷu tay hoặc khăn giấy khi quý vị nhảy mũi hoặc ho. 

  Thường xuyên chùi rửa và khử trùng các bề mặt hay sờ lên hoặc đụng chạm. 

  Đừng dùng chung thức ăn, thức uống, muỗng nĩa, v.v. 

  Hãy ở nhà nếu quý vị cảm thấy bị bệnh và tuân hành chính sách của hãng sở. 

 
 

Cách chặn đứng tình trạng truyền nhiễm siêu vi khuẩn trên tàu đánh cá: 

Để ngăn ngừa bệnh tật hoặc siêu vi khuẩn truyền nhiễm trên tàu đánh cá, hãy áp dụng những bước sau đây: 

  Nhấn mạnh đến vấn đề vệ sinh mà tất cả thủy thủ cần tuân hành trong những buổi hướng dẫn về an 
toàn—lãnh đạo bằng cách làm gương, treo các bích chương về cách rửa tay đúng mức. 

  Bảo đảm có những trạm rửa tay và thuốc khử trùng tay trên tàu đánh cá cho thủy thủ đoàn. 

  Bảo đảm khử trùng và chùi rửa thường xuyên những chỗ dùng chung và dụng cụ đặc ruột không 
thấm nước. 

  Tích cực khuyến khích nhân viên bị bệnh hãy ở nhà. 

  Không cho phép bất cứ người nào lên tàu nếu; 

 - Họ hoặc người trong nhà họ đã ra ngoại quốc trong vòng 14 ngày qua 

 - Họ hoặc người trong nhà họ đã thấy có các triệu chứng COVID-19 trong vòng 14 ngày qua 

    - Các triệu chứng gồm: sốt, ho, khó thở, đau cổ họng, nhảy mũi. 

  Chùi rửa môi trường thường nhật. 

  Hoạch định tối giảm việc tiếp xúc giữa thủy thủ đoàn và công chúng, chẳng hạn như tại cầu tàu tiếp 
nhiên liệu, những chỗ chất hàng và rỡ hàng, các tiệm thực phẩm, với những người kiểm hàng ở cầu 
tàu, tài xế xe vận tải, nhân viên đóng kiện, nhân viên theo dõi trên đất liền và nhân viên lấy mẫu 
ngoài khơi, v.v. —luôn luôn tuân hành các thủ tục giữ khoảng cách xã hội bất cứ khi nào có thể 
được. 

  Tránh sờ lên mắt, mũi hoặc miệng. 

  Đừng dùng chung ly tách, chén đĩa, hoặc muỗng nĩa. 

  Treo bích chương thông tin cho mọi người biết phải làm gì khi họ bị bệnh. 
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Khi nào quý vị nên nhờ cố vấn y tế? 

Nếu quý vị có bất cứ triệu chứng nào, hãy tự cách ly với người khác càng nhanh càng tốt. Hãy gọi ngay cho 
một chuyên viên chăm sóc sức khỏe hoặc Cơ Quan Sức Khỏe Công Cộng. Hãy miêu tả các triệu chứng của 
quý vị và quá trình du hành nếu có. Hãy bảo vệ người khác để không lây sang họ bằng cách rửa tay và che 
miệng và mũi của quý vị trong chỗ gập khuỷu tay khi ho và nhảy mũi. 

 

Thông báo cho hãng sở của quý vị và/hoặc thuyền trưởng về tình trạng y tế của mình sau khi tự cô lập và 
nhờ chăm sóc y tế. 

 

Quý vị phải ở nhà và tự cô lập nếu chuyên viên chăm sóc sức khỏe của mình và/hoặc kết quả thử nghiệm đã 
xác định là quý vị bị nhiễm COVID-19 và làm theo chỉ dẫn của họ. 

 

Muốn biết thêm chi tiết, hãy đến: 

 

Tự thẩm định y tế tại: https://ca.thrive.health/covid19/en  

Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật BC (BCCDC) có một đường dây điện thoại miễn phí để thông tin mới 
nhất về COVID-19 gồm cả khuyến cáo về du hành, các đề nghị giữ khoảng cách xã hội và tiếp nhận các 
biện pháp yểm trợ và dịch vụ của liên bang và tỉnh bang. Đường dây này làm việc từ 7:30 sáng đến 8 giờ 
tối mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần. Số điện thoại này là 1-888-268-4319 (1-888-COVID19) 

  

Có tin tức hướng dẫn về COVID-19 tại BC trên website của BCCDC tại: 

http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19 

  

Health Canada cũng có một website hướng dẫn về COVID-19 tại:  

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html 
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