
 

PHỤ LỤC 2 

        CH  

Đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COV D-19 

tại chợ truyền thống  trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
(Ban hành kèm theo Quyết định số ………/QĐ-UBND ngày … tháng … năm 2021 

của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

1.  iêu chí 1 (TC1): Đối với người lao động 

Người lao động (nhân viên đơn vị quản lý, thương nhân, người lao động 

thường xuyên tại đơn vị, người phụ việc…) phải đáp ứng một trong các điều 

kiện sau: 

a. Là người đã tiêm mũi vaccine thứ hai được 02 tuần; Là người đã khỏi 

bệnh Covid-19 sau 06 tháng đã được tiêm 01 mũi vaccine sau 2 tuần (theo 

hướng dẫn của Sở Y tế) (gọi là Người có “Thẻ xanh Covid-19”). 

b. Là người đã tiêm một mũi vaccine được 04 tuần; Là người đã khỏi 

bệnh Covid 19 được sau 6 tháng và chưa kịp tiêm vaccine (gọi là Người có “Thẻ 

vàng Covid-19”). 

- 100% người lao động đạt đủ điều kiện:                 Đạt; 

- Có người lao động kh ng đạt đủ điều kiện:                             Không đạt. 

 .  iêu chí     C    Về quy định khoảng cách an toàn 

Đảm bảo kiểm soát mật độ người hoạt động tại chợ theo các quy định 

phòng, chống dịch; giữ khoảng cách an toàn theo quy định (mật độ tối thiểu là 

4m
2
/người và giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa hai người kế cận) hoặc làm 

màng ngăn chắn giữa tiểu thương với tiểu thương và giữa tiểu thương và khách 

hàng. 

- Đảm bảo yêu cầu:                                              Đạt; 

- Kh ng đảm bảo yêu cầu:                                        Không đạt. 

 .  iêu chí 3(TC3): Về phương án bố trí lối ra vào 

Có sơ đ  hướng dẫn và t  chức th c hiện lối ra, vào riêng biệt, di chuyển 

một chiều 

- Có sơ đ  hướng dẫn và t  chức th c hiện:                       Đạt; 

- Kh ng có sơ đ  hoặc kh ng th c hiện:                  Không đạt. 

4.  iêu chí 4 (TC4): T  chức khai báo y tế điện tử, đo nhiệt độ, nhân viên 

Ban Quản lý, tiểu thương, người lao động và khách vào mua sắm phải đeo kh u 

trang; th c hiện rửa tay sát khu n khi vào chợ; kh ng được bố trí làm việc và 

nhắc khách hàng, tiểu thương kh ng vào chợ khi có ít nhất một trong các triệu 

chứng mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở. 

- Có th c hiện đầy đủ các nội dung:                                  Đạt; 
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- Kh ng th c hiện hoặc th c hiện kh ng đầy đủ:                   Không đạt. 

 5.  iêu chí 5 (TC5): Trang bị b n rửa tay, xà phòng hoặc dung dịch sát 

khu n… cho nhân viên Ban quản lý, tiểu thương và khách hàng tại các lối ra vào 

và các khu v c khác (khu v c trong nhà l ng, khu nhà vệ sinh…): 

- Có trang bị đầy đủ:                                                               Đạt; 

- Có trang bị nhưng kh ng đầy đủ hoặc kh ng trang bị:          Không đạt. 

6.  iêu chí 6 (TC6): Th c hiện thu gom rác và đưa đi xử lý đ ng nơi quy 

định 

- Có th c hiện:                                              Đạt; 

- Kh ng th c hiện:                                                 Không đạt. 

7.  iêu chí 7 (TC7): Th c hiện vệ sinh m i trường, khử khu n đối với 

nền nhà, lối đi trong chợ và các khu v c c ng cộng b ng dung dịch t y rửa ít 

nhất 01 lần/ngày. Th c hiện khử khu n đối với khu v c nhà vệ sinh chung it 

nhất 4 lần/ngày. 

- Th c hiện đầy đủ:                                                                         Đạt; 

- Kh ng th c hiện hoặc th c hiện kh ng đầy đủ:                      Không đạt. 

8.  iêu chí 8 (TC8): Phát loa nhắc nhở khách hàng, nhân viên và tiểu 

thương thường xuyên th c hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19 

- Phát loa 2 giờ/lần:                                  Đạt; 

- Không phát loa hoặc ít hơn 2 giờ/ lần:                Không đạt. 

9.  iêu chí 9 (TC9): C ng khai th ng tin liên lạc của cán bộ đầu mối phụ 

trách về c ng tác phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị 

- Có th c hiện:                                                Đạt; 

- Kh ng th c hiện:                                        Không đạt. 

10.  iêu chí    (TC10): Có kế hoạch/phương án phòng, chống dịch 

COVID-19 tại đơn vị. Theo đó, Kế hoạch/phương án phải đảm bảo theo quy 

định của ngành y tế; phương án xử lý khi đơn vị có ca nghi và nhiễm COVID-

19; phương án đóng, mở cửa hoạt động trở lại khi khắc phục xong các biện pháp 

an toàn phòng, chống dịch. Căn cứ vào th c tế triển khai và kết quả kiểm tra, 

đánh giá để điều chỉnh kế hoạch/phương án cho phù hợp. Có th ng báo cho 

chính quyền địa phương nơi tr  đóng để t  chức hậu kiểm. 

- Có kế hoạch/phương án và t  chức th c hiện:       Đạt; 

- Không có kế hoạch/phương án hoặc kh ng t  chức th c hiện: Không 

đạt. 

 

                                                ỦY  AN NHÂN DÂN  HÀNH PHỐ 

 


