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I. Những điều cần biết 
về dịch bệnh COVID-19



Là một chủng virus corona mới (SARS-CoV-2) được xác định là
căn nguyên gây ra dịch viêm đường hô hấp cấp tính (COVID-19),
được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 12/2019 và sau đó nhanh
chóng lan rộng thành đại dịch toàn cầu. Virus có khả năng lây
truyền cao ở các khu vực đông người, trong không gian kín và kể
cả các khu vực y tế. Virus liên tục biến đổi và tạo ra nhiều biến
thể nguy hiểm như Alpha, Beta, Gamma và Delta vì tốc độ lây
nhiễm cao, khó kiểm soát hơn và gây ra mối đe dọa vô cùng lớn
đến tính mạng hàng triệu người. 

A. COVID-19 Là gì ?



Lây trực tiếp
Từ người sang người qua đường hô hấp
như giọt bắn, hạt khí dung, không khí.

Lây gián tiếp
Khi tiếp xúc với người nhiễm bệnh, các
vật dụng, bề mặt bị nhiễm virus rồi đưa
tay lên mắt, mũi và miệng.

B. Đường lây nhiễm



C. Biểu hiện lâm sàng lây nhiễm COVID-19

Thời gian ủ bệnh 02-14 ngày, trung bình từ 05-07 ngày.

Đau họng

Đau đầu Mệt mỏi Ho khan, sổ mũi, 
ngạt mũi

Triệu chứng
thường gặp

Triệu chứng
ít gặp

Triệu chứng
nghiêm trọng

Đau nhức
cơ thể

Đau bụng, buồn nôn,
tiêu chảy

Mất khứu giác,
vị giác

Da nổi mẩn, ngón tay
ngón chân bị tấy đỏ. 

Khó thở, suy hô hấp. Mất khả năng nói, 
hoặc cử động Đau, tức ngực

Viêm kết mạc

Sốt



Có từ 20-40% người mang mầm bệnh nhưng không có triệu chứng.
Việc không có triệu chứng này sẽ tăng khả năng gieo rắc mầm bệnh
vào môi trường, làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

(Theo Đại học Y Dược TP. HCM)

Sau giai đoạn toàn phát 07-10 ngày, nếu không xảy ra tình trạng suy hô
hấp, người bệnh sẽ dần hết sốt, các dấu hiệu lâm sàng dần trở lại bình
thường và khỏi bệnh.

Tử vong xảy ra nhiều hơn ở người cao tuổi, người béo phì, người suy giảm
miễn dịch và mắc các bệnh mạn tính kèm theo. 

Nguồn: Ban Chỉ Đạo phòng chống dịch , Bộ Y tế, Đại học Y Dược TP. HCM



II. Những quy định chung
về phòng, chống 
dịch bệnh COVID-19



Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát mạnh mẽ
và có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng, người dân cần
nắm rõ và thực hiện nghiêm chỉnh những quy định, biện pháp
của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế nhằm đảm bảo an toàn và
phòng, chống dịch bệnh.

KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - 
KHÔNG TỤ TẬP - KHAI BÁO Y TẾ

A. THÔNG ĐIỆP 5K



Gia đình có F0, F1 không ra khỏi nhà, không tiếp xúc trực tiếp với
người khác (trừ trường hợp cấp cứu). 

"Người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình"
không tụ tập, tiếp xúc với mọi người xung quanh.

Khi gặp khó khăn hoặc cần được giải đáp các vấn đề liên
quan đến COVID-19, người dân có thể liên hệ đến tổng đài
1022 hoặc đường dây nóng y tế 115 trong trường hợp
khẩn cấp để được hỗ trợ kịp thời.

Tạm dừng các công trường, công trình xây dựng, giao thông chưa
thật sự cấp bách, các hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện
"03 tại chỗ" hoặc "01 cung đường 02 địa điểm".

B. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÃN CÁCH XÃ HỘI
TẠI MỘT SỐ TỈNH THÀNH ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước làm việc luân phiên
tại công sở và chỉ ra đường khi thật sự cần thiết.



III. Các hướng dẫn cụ thể
về công tác phòng, chống
dịch tại đơn vị



Thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh cá nhân, thường
xuyên rửa tay bằng xà phòng với nước sạch hoặc các sản
phẩm vệ sinh tay có nồng độ cồn từ 60% trở lên ít nhất trong
vòng 20 giây.

Kiểm tra thân nhiệt tại nhà 
Xét nghiệm nhanh kháng nguyên & tiếp tục kiểm tra
thân nhiệt tại đơn vị
Trang bị đầy đủ các công cụ bảo hộ cho ca làm việc.

Chuẩn bị các đồ dùng cá nhân cần thiết cho thời gian làm
việc/đi công tác.

A. CB-NV TỰ GIÁC THỰC HIỆN

1.Trước khi làm việc

Nếu có các biểu hiện sốt, ho, khó thở... cần thông báo ngay
đến cán bộ quản lý và cơ sở y tế để được tư vấn, cách ly và
điều trị kịp thời.



2. Trong quá trình làm việc

Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ và luôn tuân thủ quy định 5K của
Bộ Y tế.

Tăng cường sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc từ
xa để giảm tiếp xúc trực tiếp.

Thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh cá nhân, rửa tay
thường xuyên, không đưa tay lên mắt, mũi, miệng, không
khạc, nhổ tại nơi làm việc.



Tập thể dục giữa ca làm việc, tích cực vận động cơ thể,
ăn uống hợp vệ sinh, đủ dưỡng chất, giữ ấm cơ thể, nâng
cao thể trạng.  

Luôn giữ khoảng cách, không tụ tập, hạn chế tiếp xúc không cần
thiết với người xung quanh (hành khách, đại diện hãng, đồng
nghiệp, v.v.), khi cần tiếp xúc trong và sau khi phục vụ chuyến bay
phải trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ y tế theo quy định.

Chủ động thường xuyên vệ sinh mặt bàn làm việc, các dụng
cụ lao động và vị trí thường xuyên tiếp xúc của cá nhân bằng
dung dịch sát khuẩn. Hạn chế dùng chung các dụng cụ, đồ
dùng cá nhân, phương tiện lao động, v.v.



Không mặc quần áo, dụng cụ bảo hộ y tế đã sử dụng khi
làm việc mang về nhà/ký túc xá/nơi lưu trú.

Giặt sạch quần áo, vệ sinh vật dụng sau mỗi ca làm việc.

3. Kết thúc công việc

Dọn vệ sinh và vứt bỏ túi chứa khăn giấy, khẩu trang, vật
dụng đã sử dụng vào thùng rác đúng nơi quy định và rửa tay.



Giữ gìn vệ sinh môi trường nơi lưu trú; thường xuyên
dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải; sắp xếp đồ dùng
ngăn nắp, gọn gàng.

4. Trong quá trình lưu trú (chỉ áp dụng với trường hợp
triển khai "03 tại chỗ")

Không tụ tập đông người dưới mọi hình thức trong suốt
quá trình lưu trú.

Tăng cường thông khí, hạn chế sử dụng điều hòa.
Tuân thủ các quy tắc phòng, chống cháy nổ do công ty
ban hành.

Có tinh thần đoàn kết, đảm bảo an ninh an toàn trong
quá trình lưu trú.



Thông báo đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để
lên phướng án xử lý, cách ly và hỗ trợ  tư vấn sức khỏe,
chăm sóc y tế.

Phun hóa chất khử khuẩn tại nơi làm việc.

5. Các phương án xử lý khi phát hiện các trường hợp
nghi nhiễm tại nơi làm việc

Nhanh chóng thực hiện cách ly tại chỗ đối với các
trường hợp nghi nhiễm.

Thực hiện truy vết, điều tra xác minh người tiếp xúc
với ca nghi nhiễm; tổng hợp danh sách người tiếp xúc
và báo cáo Trung tâm Y tế thành phố/ quận huyện
phối hợp tổ chức truy vết.



IV. Thông tin 
tổ phản ứng nhanh 
Công ty CP PVMĐ Sài Gòn
Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ban Lãnh đạo
Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn quyết định thành lập tổ
phản ứng nhanh tại mỗi đơn vị để hỗ trợ CB-NV SAGS khi xảy ra
các tình huống khẩn cấp trong suốt giai đoạn phòng, chống dịch.



Họ tên Thông tin liên hệ

Ông Nguyễn Đức Dũng

Ông Mai Hữu Hà

Ông Bùi Hương Huân

Ông Nguyễn Nhật Long

Ông Phùng Danh Nguyên

098.900.1949

090.300.4099

090.387.2777

090.970.8508

090.811.0256

1. Khối Văn phòng Công ty



Họ tên Thông tin liên hệ

Ông Nguyễn Thái Hòa

Ông Hà Văn Thủy

Ông Trần Đinh Danh

Ông Bùi Văn Núi

Ông Nguyễn Văn Lâm

090.841.4641

097.991.8370

094.425.1280

090.931.5209

091.911.8865

2. Khối Khai thác

2.1 Phòng Điều hành, Tài Liệu 
& Hướng dẫn chất xếp



Họ tên Thông tin liên hệ

Bà Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt

Bà Nguyễn Thị Dương Hoa

Bà Bùi Thị Thảo

090.811.6364

091.589.6788

090.265.9322

2.2 Phòng Phục vụ hành khách

Bà Đoàn Thị Kim Xuân

Bà Lưu Thanh Loan

090.719.9375

090.692.9222



Họ tên Thông tin liên hệ

Ông Lê Thanh Tùng

Ông Hoàng Quang Đô

Ông Nguyễn Văn Quang

Bà Nguyễn Bảo Ngọc

Ông Nguyễn Tiến Lợi

090.318.4169

090.834.4684

098.950.1381

Ông Huỳnh Minh Tuấn 098.394.4699

078.612.9427

090.709.0246

2.3 Phòng Phục vụ kỹ thuật sân đỗ



Họ tên Thông tin liên hệ

Ông Phạm Mạnh Kha

Ông Huỳnh Quang Vũ

Ông Nguyễn Văn Diện

Bà Trần Thị Tám

090.934.1719

090.831.4440

090.660.0855

Ông Trần Kim Thịnh 090.708.2151

097.918.3529

2.4 Trung tâm Bảo trì sửa chữa



Họ tên Thông tin liên hệ

Ông Bùi Quốc Anh

Ông Tô Giang Long

Bà Nguyễn Việt Khanh

090.358.4647

090.513.6349

091.330.1617

Ông Lê Quan Anh Lộc

Ông Nguyễn Văn Mỳ

Ông Dương Ngọc Hải

090.686.9693

090.554.7508

093.588.8460

3. Chi nhánh Đà Nẵng



091.349.2618

090.397.2801

4. Công ty CP PVMĐ Sài Gòn - Cam Ranh

Họ tên Thông tin liên hệ

Ông Nguyễn Thái Hòa

Ông Huỳnh Thanh Tùng



Bước 1: Chuẩn bị
đầy đủ 01 bộ kit
test, gồm: 01 cây tăm bông01 ống dung môi01 nắp lọc01 khay thử

Bước 2: Người lấy mẫu ngửa đầu lên, đặt tăm bông vào một bên mũi và
đưa đầu tăm bông chạm vào thành khí quản (thường vào gần hết cây),
xoay tròn khoảng 05 lần rồi từ từ rút tăm bông ra.

Bước 3: Lập tức cho tăm bông vừa rút ra
vào ống dung môi và nhúng đều ít nhất 10
lần. Bóp 03-04 lần vào thành ống dung
môi trước khi rút tăm bông ra.

Bước 4: Gắn nắp lọc vào ống dung môi, nhỏ 03
giọt vào khay thử và chờ kết quả.

Link video tham khảo: 

KẾT QUẢ:

Âm tính Dương tính Test lỗi

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

Phụ lục: Hướng dẫn thực hiện test nhanh kháng nguyên

Lưu ý: CB-NV SAGS tuân thủ thực hiện test
nhanh kháng nguyên 3 ngày/ lần tại đơn vị trước
khi vào ca. Sau khi thực hiện, CB-NV vui lòng
chụp hình kết quả xét nghiệm kèm thẻ kiểm soát
an ninh và báo cáo về đơn vị quản lý. Đối với các
trường hợp nghi dương tính: sẽ xử lý theo quy
định phòng chống, dịch của Bộ Y tế.

https://www.youtube.com/watch?v=GJPp-F5G83I


Tập thể CB-NV SAGS chung tay,
 đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19

www.sags.vn


