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CHUNG SỐNG AN TOÀN VỚI ĐẠI DỊCH COVID-19 

Trong điều kiện dịch bệnh covid-19 còn diễn biến phức tạp khó lường trong điều kiện 

chưa thể tiêm vaccine đủ để miễn dịch công đồng trong những tháng cuối năm 2021. Tuy 

nhiên, Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú đã đặt ra mục tiêu duy trì sản xuất từ nay đến hết năm 

2021 đạt trên 70% , đặc biệt áp dụng các biện pháp an toàn phòng chống dịch để sản xuất 

và sản xuất phải an toàn bằng cách Minh Phú áp dụng phương án “7X” đó là “7 XANH” cụ thể 

như sau :  

1. NHÀ MÁY XANH:  

o Hết mỗi ca sản xuất , và nghỉ giữa ca ăn cơm: thực hiện khử khuẩn toàn bộ nhà 

máy; 

o Môi trường xung quanh nhà máy xanh: dọn dẹp tất cả hàng quán xung quanh 

nhà máy và cán bộ công nhân viên cam kết không tự ý mua hàng quán bên ngoài; 

o Ban điều hành kiểm tra , kiểm soát , tuyên truyền nhắc nhở thực hiện nghiêm túc.  

2. CÔNG NHÂN XANH :  

o Cán bộ công nhân viên thực hiện súc miệng bằng nước muối (nước muối 0,9%) , 

rửa mũi bằng nước muối và xông hơi bằng tinh dầu nóng 5 lần/ ngày; khi vào nhà 

máy , giữa ca , khi đi ra khỏi nhà máy , và ở nhà  làm 2 lần/ngày; 

o Mang khẩu trang tiêu chuẩn N95 mọi lúc (trừ lúc ăn); 

o Đo thân nhiệt , sát khuẩn . Thực hiện 5K+; 

o Test Covid19 nhanh 3 ngày/lần; 

o Uống nước tỏi ngâm thay nước uống hàng ngày để bổ xung vaccine tự nhiên cho 

công nhân viên; 

o Tạo Tinh thần vui tươi thoải mái bằng văn nghệ trong sản xuất . Tập thể dục 5-10 

phút giữa ca; 

o Tạo Sức khỏe tốt bằng cách tăng khẩu phần ăn giữa ca. 

 

3.  DI CHUYỂN XANH :  

o Trong suốt quá trình di chuyển luôn mang khẩu trang tiêu chuẩn N95 và kính 

ngăn giọt bắn. 

 

4. GIA ĐÌNH XANH/PHÒNG Ở XANH :  

o Tất cả mọi thành viên trong gia đình và phòng ở đều phải súc miêng , rửa mũi 

bằng nước muối và xông hơi tinh dầu nóng 3-5 lần/ngày; 

o Uống nước tỏi ngâm thay nước uống để tạo vaccine tự nhiên; 

o Đi ra ngoài khỏi nơi ở phải mang khẩu trang tiêu chuẩn N95 và kính ngăn giọt 

bắn; 
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o Thực hiện 5K+:  thực hiện việc tuyên truyền , giáo dục CBCNV xây dựng gia đình 

và phòng ở XANH  của mình là rất quan trọng nên phải có phần thưởng đối với 

những gia đình/phòng ở làm tốt). 

 

5. NHÀ CUNG CẤP XANH: 

o Tài xế phải thực hiện test Covid19 âm tính trong vòng 72 tiếng từ thời điểm test 

âm tính; 

o Tài xế phải ngồi trong cabin khi vào công ty và nhà máy, hoặc có thể ra ngoài 

trong khu vực được công ty/nhà máy đã sắp xếp theo quy định (nếu có); 

o Tuyên truyền và yêu cầu tất cả nhà cung cấp thực hiện theo phương án “7 Xanh” 

 

6.  VACCINE XANH :  

o Thực hiện sử dụng vaccine tự nhiên: bằng cách uống nước tỏi ngâm thay nước 

uống hàng ngày; 

o Tiêm vaccine đầy đủ 2 mũi nhanh nhất có thể.  

 

7. TRẠM Y TẾ TẠI CHỖ XANH :  

o Trang bị đầy đủ mọi thiết bị , dụng cụ , phòng cách ly , và thuốc trị chữa trị covid-

19 đầy đủ.  

 

Ghi chú : Để thực hiện thành công 7 XANH này Tập Đoàn Thủy San Minh Phú cung cấp miễn 

phí cho CBCNV : Khẩu trang tiêu chuẩn N95 , kính ngăn giọt bắn , nước muối 0,9% , nước 

uống ngâm tỏi , và máy xông hơi và dầu xả , chanh , dầu gừng tại công ty và nhà máy. 


