
Thông Báo Cho NM OSHA 

Tất cả doanh nghiệp đều phải thông báo cho Cơ Quan 
Quản Lý An Toàn và Sức Khỏe Lao Động (Occupa-
tional Health & Safety Bureau, OSHA) Tiểu Bang New 
Mexico trong vòng 4 giờ kể từ khi có thông báo về ca 
dương tính. Báo cáo ca dương tính trực tuyến tại địa 
chỉ https://nmgov.force.com/rapidresponse/s/. Nếu 
không thể hoàn thành mẫu thông tin trực tuyến, quý 
vị có thể báo cáo qua email tới địa chỉ NMENV-OS-
HA@state.nm.us, qua điện thoại theo số (505) 476-
8700 hoặc fax tới số (505) 476-8734. Quý vị sẽ cần 
cung cấp các thông tin sau: 
• Tên tổ chức
• Địa chỉ tổ chức
• Tên và thông tin liên hệ (điện thoại và email) của 

người đại diện hãng sở
• Số người được tuyển dụng tại địa điểm đó
• Số nhân viên có xét nghiệm dương tính 
• Ngày xét nghiệm của từng nhân viên dương tính
• Ngày và giờ hãng sở đã được thông báo về các xét 

nghiệm dương tính
• Ngày cuối cùng mà mỗi nhân viên dương tính ở 

trong tổ chức
• Ngày mà mỗi nhân viên dương tính bắt đầu tự cách ly

Không cung cấp tên hay thông tin định danh cá nhân 
khác của nhân viên vào lần thông báo đầu tiên. Đại 
diện của NM OSHA sẽ thu thập thông tin này trong 
một cuộc gọi theo dõi, nếu cần.  

Cho Các Ca Dương Tính và Tiếp Xúc 
Gần Tạm Nghỉ Việc

Tất cả các ca dương tính và tiếp xúc gần với ca dương 
tính sẽ cần được cho tạm nghỉ việc. Bộ Y Tế NM định 
nghĩa tiếp xúc gần là: 

“Một người được xem là “tiếp xúc gần” người bị 
bệnh COVID-19 ̣(khi người bệnh vẫn còn trong giai 
đoạn có thể lây bệnh cho người khác) dựa trên việc 
người đó đã tiếp xúc gần người bị bệnh tổng cộng 
15 phút trở lên trong vòng 24 giờ, phạm vi 6 feet, 

Các Bước Cần Thực Hiện Sau Khi Có 
Thông Báo Nhân Viên Dương Tính

cho dù người đó có đeo khẩu trang hoặc vải che 
mặt hay không.” 

Tất cả các trường hợp tiếp xúc gần đều phải được 
cho tạm nghỉ việc trong 14 ngày kể từ lần cuối cùng 
họ tiếp xúc với ca dương tính. Kết quả xét nghiệm âm 
tính không đảm bảo người tiếp xúc gần được trở lại 
làm việc trước thời hạn 14 ngày. Các ca dương tính 
cũng phải được cho tạm nghỉ việc cho tới khi hết triệu 
chứng. Hãy làm việc với Bộ Y Tế NM để biết thông tin 
đi làm trở lại đối với các nhân viên dương tính.

Vệ Sinh và Khử Trùng

Vệ sinh và khử trùng là một bước quan trọng để giúp 
loại bỏ bất cứ loại vi-rút nào có thể đang lẩn khuất 
trên các bề mặt. Khi vệ sinh và khử trùng, điều quan 
trọng là phải nhớ rằng: 
• Sử dụng sản phẩm được EPA phê duyệt là có hiệu 

quả chống COVID-19 (Danh sách N của EPA)
• Vệ sinh tất cả các bề mặt hay tiếp xúc như mặt quầy, 

máy đếm tiền, máy quét thẻ tín dụng, máy tính, điện 
thoại, tay nắm cửa, giỏ mua hàng và phòng tắm. 

• Chờ ít nhất 24 giờ để cơ sở của quý vị “thông 
thoáng sạch khí” sau khi hoàn thành việc vệ sinh và 
khử trùng.

• Đeo găng tay và khẩu trang khi vệ sinh. Nhân viên 
dương tính và người tiếp xúc gần không được 
tham gia công tác vệ sinh và khử trùng. 

Nguồn Lực Hỗ Trợ Bổ Sung
• Đường Dây Nóng COVID-19 của Bộ Y Tế NM: 1-855-

600-3453 (thắc mắc liên quan tới sức khỏe) 1-833-
551-0518 (thắc mắc không liên quan tới sức khỏe)

• Danh sách N của EPA- https://www.epa.gov/pes-
ticide-registration/list-n-disinfectants-coronavi-
rus-covid-19

• Hướng Dẫn Vệ Sinh và Khử Trùng của CDC: https://
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/
disinfecting-building-facility.html

• Biện Pháp Thực Hành An Toàn COVID của Bộ Y Tế 
NM https://cv.nmhealth.org/covid-safe-practices/


