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Đối thoại xã hội hiệu quả ở tất cả các cấp là kênh cần thiết để có thể hành 
động nhanh chóng và hiệu quả.
Các tổ chức của người lao động có thể đóng vai trò quan trọng vào quá 
trình đưa ra các quyết định và chính sách ứng phó với cuộc khủng hoảng 
COVID-19. Họ có thể góp phần vào công cuộc ngăn ngừa dịch bệnh và bảo 
vệ người lao động bằng việc cung cấp các thông tin đáng tin cậy. Các tổ 
chức của người lao động có thể thúc đẩy tình đoàn kết và không phân biệt 
đối xử hay kỳ thị giữa các đồng nghiệp hay với người bị ốm.
Vì COVID-19 lây lan chủ yếu qua các giọt bắn nên việc đảm bảo vệ sinh nơi 
làm việc rất quan trọng, như rửa tay thường xuyên, sử dụng nước rửa tay 
hoặc dung dịch khử trùng các bề mặt.
Tránh chạm tay lên mặt, luôn che miệng khi ho hoặc hắt hơi. Nếu bạn cảm 
thấy không khoẻ, hãy tự cách ly và tìm kiếm sự trợ giúp y tế.
Khuyến khích các hành vi có trách nhiệm, hợp tác với các biện pháp ứng 
phó và luôn giữ bình tĩnh.
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Theo dõi các khuyến cáo được đưa ra bởi chính quyền địa phương và quốc 
gia, bao gồm việc tổ chức công việc, và truyền đạt lại những thông tin này 
tới lực lượng lao động.
Đánh giá các rủi ro tiềm ẩn từ sự gián đoạn sản xuất kinh doanh.
Xem xét hoặc vạch ra kế hoạch duy trì sản xuất kinh doanh phù hợp với 
những hướng dẫn được đưa ra bởi chính quyền địa phương và quốc gia 
nhằm tăng cường khả năng phục hồi kinh doanh và hỗ trợ người lao động 
và gia đình của họ.
Xác định và giảm thiểu những rủi ro để tránh cho người lao động và những 
người có liên quan tới nơi làm việc không bị phơi nhiễm với COVID-19.
Tăng cường vệ sinh nơi làm việc và áp dụng các nguyên tắc giữ khoảng 
cách trong cộng đồng (social distancing) tại nơi làm việc; đánh giá trách 
nhiệm của doanh nghiệp trong việc bồi thường cho người lao động, đặc 
biệt trong những ngành nghề có mức độ phơi nhiễm cao với COVID-19.
Chủ động tìm kiếm lời khuyên và hỗ trợ từ các tổ chức của người sử dụng 
lao động và các hiệp hội doanh nghiệp có khả năng thông tin về những 
quan ngại của doanh nghiệp đến Chính phủ, có khả năng định hình các 
biện pháp chính sách giúp phục hồi kinh doanh và phát triển doanh 
nghiệp bền vững.
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