
 

 
 

 
 

13 Tháng Ba, 2020 

Hướng dẫn về COVID-19 cho Các Cơ sở Kinh doanh Thực phẩm 
Bán lẻ 

 
Vai trò Quan trọng của Cơ sở Kinh doanh Thực phẩm Bán lẻ trong Việc 
Chống dịch COVID-19 
Cơ sở Kinh doanh Thực phẩm Bán lẻ có thể bị tác động bởi COVID-19 và có thể đóng vai trò quan trọng 

trong việc chống dịch: 

Nhân viên có thể bị nhiễm COVID-19 và lây bệnh cho các nhân viên khác và khách; nguy cơ đối 
với các nhân viên khác là cao hơn vì tiếp xúc gần, kéo dài. 
Các môi trường đông đúc và tụ tập nhóm đã được chứng minh là đẩy mạnh sự lây lan của 
COVID-19. 
Bằng việc làm theo các mục hành động dưới đây, Cơ sở Kinh doanh Thực phẩm Bán lẻ có thể 
giúp kiểm soát sự lây lan của bệnh giữa các nhân viên và khách. 

 

COVID-19 là gì? 
 

COVID-19 là tên của bệnh đường hô hấp liên quan đến loại coronavirus chủng mới đang lây lan trên 
khắp Hoa Kỳ. Tên của loại virus mới này là SARS-CoV-2.  SARS- CoV-2 là một loại coronavirus. Các 
coronavirus là thường gặp, và trên thực tế thì “bệnh cảm lạnh thông thường” là do một loại coronavirus 
gây ra. 

 
Các Dấu hiện và Triệu chứng của COVID-19 

• Sốt  
• Ho 
• Thở gấp 

 
Giai đoạn ủ bệnh 
Thời gian giữa lúc mắc bệnh và bắt đầu thể hiện triệu chứng là khoảng từ 2 đến 14 ngày. 

 
COVID-19 Lây lan Như Thế Nào 
Virus này được cho là lây lan: 

Giữa những người tiếp xúc gần với một người khác (trong vòng khoảng 6 feet) trong 10 phút trở 
lên. 

Thông qua các giọt bắn hô hấp bắn ra khi một người nhiễm bệnh ho hoặc hắt hơi. Lây nhiễm qua 

đường thực phẩm hay đường phân-miệng không được cho là góp phần lây lan bệnh này. 

Những giọt bắn này có thể rơi vào miệng hoặc mũi của những người ở gần hoặc có thể bị hít vào trong 
phổi. Chúng có thể đậu xuống các bề mặt cứng mà mọi người chạm tay vào và sau đó họ sờ lên mặt 
mình (gãi mũi, dụi mắt, lau miệng). 

 
Tại thời điểm này, còn chưa rõ một người có khả năng lây (có thể truyền bệnh) COVID-19 cho người khác 
trong bao lâu, nhưng người bị ốm thường nhiều khả năng lây cho người khác nhất khi họ thể hiện các triệu 
chứng. 



Những ai có Nguy cơ? 
Một số người có nguy cơ cao hơn đối với việc bị ốm nặng do bệnh này: Bao gồm: 

 

Người già (hơn 60 tuổi), đặc biệt là những người trên 80 tuổi. 

Người bị bệnh mạn tính như tim, phổi, hay thận, hoặc bị tiểu đường. 

Người già bị bệnh mạn tính là nhóm có nguy cơ cao nhất. 
 
Điều trị 
Không có biện pháp điều trị kháng virus cụ thể nào được khuyến nghị cho COVID-19 và không có vắc-
xin để phòng bệnh. Những người nhiễm COVID-19 cần được điều trị bằng chăm sóc hỗ trợ để giúp giảm 
các triệu chứng. Đối với các trường hợp nặng, điều trị cần bao gồm chăm sóc để hỗ trợ các chức năng cơ 
quan sinh tồn. 

 
 

Các Mục Hành động cho Các Cơ sở Kinh doanh Thực phẩm Bán lẻ 
Biện pháp thực hành tốt nhất đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm bán lẻ là triển khai liên tục và cần 
mẫn các thành phần của quy định về thực phẩm giúp ngăn ngừa bệnh. Các bước bổ sung có thể thực 
hiện bao gồm chú ý đặc biệt những điều sau trong các hoạt động hàng ngày của quý vị: 

 

Nâng cao thực hành vệ sinh bao gồm quan sát của đồng nghiệp (theo dõi và chỉ dẫn cho đồng 
nghiệp) và chỉ đạo của người giám sát (chú ý đến kỹ thuật và tần suất) để đảm bảo nhân viên 
rửa tay thường xuyên và đúng cách. 

Sử dụng biển báo để báo cho khách, người bán: Đặt biển báo ở cửa chính để cảnh báo khách 
hàng không vào nếu họ bị ốm hay không cảm thấy khỏe, gần đây đã đi du lịch ra ngoài Hoa Kỳ, 
hoặc có thể đã tiếp xúc với một người nhiễm COVID-19.  Đây là một ví dụ về biển báo mà quý 
vị có thể áp dụng ở cơ sở của mình.  
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/COVID-19- 
CoronavirusAnnouncementforVisitors.pdf và  https://paltc.org/sites/default/files/Attention 
Visitors All facilities.pdf 

Liên tục trao đổi (trước mỗi ca làm việc) với nhân viên về tình trạng sức khỏe của họ và sức 
khỏe của bất kỳ ai mà họ tiếp xúc gần (thành viên gia đình, bạn ở cùng nhà, v.v.). 

Ngay lập tức loại bỏ các nhân viên có triệu chứng hoặc đã được chẩn đoán mắc COVID-19 hoặc 
đã tiếp xúc với một người được chẩn đoán mắc COVID-19 và liên hệ cơ quan y tế công cộng địa 
phương của quý vị và CDPHE ngay lập tức. 

Trong giờ làm việc thông thường, làm sạch và tẩy trùng thường xuyên và kỹ lưỡng tất cả các đồ 
vật thường xuyên chạm vào trong khu vực ăn và khu vực phục vụ khách (tay nắm cửa, tay nắm 
ngăn kéo, tay vịn hành lang, công tắc đèn, mặt bệ bếp, bàn ăn). Có thể sử dụng các sản phẩm làm 
sạch và tẩy trùng thông thường.  Để xem một danh sách bổ sung các sản phẩm tẩy trùng được 
khuyến nghị, hãy truy cập: https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n- disinfectants-use-
against-sars-cov-2\ 

Làm sạch kỹ và tẩy trùng toàn bộ cơ sở trong giờ không vận hành ít nhất 2 lần mỗi tuần. Có thể 
sử dụng các sản phẩm làm sạch và tẩy trùng thông thường. Để xem một danh sách bổ sung các 
sản phẩm tẩy trùng được khuyến nghị, hãy truy cập:  https://www.epa.gov/pesticide-
registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov- 2\ 

Nhân viên cần đeo găng tay dùng một lần khi làm sạch và tẩy trùng các bề mặt. Cần vứt bỏ găng 
tay sau khi hoàn thành việc làm sạch và tẩy trùng. Đảm bảo là nhân viên rửa tay đúng cách ngay 
sau khi tháo găng tay. 

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/COVID-19-CoronavirusAnnouncementforVisitors.pdf
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https://paltc.org/sites/default/files/Attention%20Visitors%20All%20facilities.pdf
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
http://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2


Tiếp tục làm sạch và làm vệ sinh các bề mặt dùng để chuẩn bị thực phẩm trong bếp và các khu 
vực cất trữ thực phẩm khác. 

Cho nhân viên phục vụ đồ ăn từ dãy buffet hay ngừng dịch vụ buffet để ngăn khách hàng sử 
dụng lại dụng cụ ăn. 

Ngừng các dịch vụ cho phép khách hàng tự đổ đồ uống cho mình như bình cà phê hay bình đựng 
đồ uống. 

Hướng dẫn nhân viên cách ho hay hắt hơi vào cánh tay có tay áo hoặc che mũi và miệng của họ 
bằng khăn giấy. Ném khăn giấy đi sau khi sử dụng và rửa tay. 

Đảm bảo là nhân viên KHÔNG chia sẻ cốc và dụng cụ ăn với nhau. Đảm bảo 

là nhân viên tránh chạm tay vào mắt, mũi hay miệng. 

Đặt các trạm để khăn lau tay hay dung dịch rửa tay gốc cồn ở các khu vực chung, như khu vực 
đợi, phòng vui chơi, hay sảnh. Nếu có sẵn, hãy cân nhắc đặt một lọ dung dịch rửa tay trên tất cả 
các bàn ăn. Ở cửa chính, đặt một trạm có dung dịch rửa tay gốc cồn, khăn giấy, và một thùng rác 
cho khách. 

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem hướng dẫn của CDC ở mục “Cách làm sạch và tẩy trùng” tại:  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/home/cleaning-disinfection.html 

 
 

Những điều cần Cân nhắc về Quản lý ở Các Cơ sở Kinh doanh Thực phẩm 
Bán lẻ 

 
Các cơ sở kinh doanh thực phẩm bán lẻ cũng phải cân nhắc: 

1. Các cơ sở kinh doanh thực phẩm bán lẻ phục vụ nhóm dân cư dễ bị ảnh hưởng như nhà dưỡng 
lão, cơ sở chăm sóc dài hạn, cơ sở sinh sống có chăm sóc hỗ trợ, và bệnh viện cần biết rằng có 
mối quan ngại cao đối với những người sống trong các cơ sở này. Vui lòng kiểm tra trang web 
của CDPHE để biết hướng dẫn về các nhóm cư dân dễ bị ảnh hưởng. 

 
2. Hợp tác chặt chẽ với các cơ quan y tế công cộng địa phương khi có quan ngại hoặc nếu quý 

vị muốn được hướng dẫn thêm. 

3. Thông báo về COVID-19 cho nhân viên và các đối tác. Chia sẻ thông tin về những gì hiện đã 
biết về COVID-19, tiềm năng gia tăng lây lan, kế hoạch chuẩn bị của tổ chức của quý vị, và bất 
kỳ tác động tiềm năng nào đối với hoạt động và dòng công việc của tổ chức của quý vị. Sự 
minh bạch liên quan đến hành động của tổ chức và thông tin cập nhật đáng tin cậy về COVID-
19 có thể giảm căng thẳng và sự sợ hãi giữa các nhân viên. 

4. Theo dõi nhân viên của quý vị. Các nhân viên có thể vô tình lây lan virus. Một người trẻ và 
khỏe mạnh bị sổ mũi và ngứa họng có thể cảm thấy hơi mệt, nhưng không bị sốt, và có thể cảm 
thấy đủ khỏe để đi làm. Loại bỏ các nhân viên đang có triệu chứng 

5. Khi nào cần đóng cửa. Việc đóng cửa cơ sở kinh doanh có thể là một quyết định khó khăn. Điều 
quan trọng là cần phải hợp tác chặt chẽ với Sở Y tế Công cộng Địa phương khi quý vị bắt đầu 
cân nhắc việc đóng cửa. Quý vị có thể nên đóng cửa khi có trường hợp mắc COVID-19 đã được 
xác nhận trong số các nhân viên của quý vị. Quý vị nên đóng cửa khi tỷ lệ vắng mặt đạt 5%-10% 
hoặc khi được chỉ thị của Sở Y tế Công cộng Địa phương. 

6. Khi nào thì mở cửa trở lại:  Quý vị nên hỏi ý kiến Sở Y tế Công cộng Địa phương khi quý vị cân 
nhắc mở cửa kinh doanh trở lại. 

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/home/cleaning-disinfection.html

	Vai trò Quan trọng của Cơ sở Kinh doanh Thực phẩm Bán lẻ trong Việc Chống dịch COVID-19
	COVID-19 là gì?
	Các Dấu hiện và Triệu chứng của COVID-19
	Giai đoạn ủ bệnh
	COVID-19 Lây lan Như Thế Nào
	Những ai có Nguy cơ?
	Điều trị

	Các Mục Hành động cho Các Cơ sở Kinh doanh Thực phẩm Bán lẻ
	Những điều cần Cân nhắc về Quản lý ở Các Cơ sở Kinh doanh Thực phẩm Bán lẻ

