Cảnh Báo Nguy Cơ của DOSH
Giúp đỡ người sử dụng lao động phòng ngừa thương tích nơi làm việc
Ngày 25 tháng 02 năm 2022

Đeo Mặt Nạ để Phòng Tránh COVID-19 Trong Giai Đoạn Thiếu Nhân Viên Chăm Sóc Sức Khỏe

Đối tượng cảnh báo: Những hãng sở có nhân viên đang làm việc trong bệnh viện, phòng khám, cơ sở chăm sóc dài hạn hoặc
các cơ sở chăm sóc sức khỏe khác

Tăng Nguy Cơ Nhiễm COVID-19
Do thiếu nhân viên làm việc tại các cơ sở chăm sóc
sức khỏe nên nhân viên bị nhiễm COVID-19 sẽ quay
trở lại làm việc trong khi vẫn có khả năng lây nhiễm
cho người khác. Điều này sẽ làm tăng nguy cơ lây lan
COVID-19.

Các Yêu Cầu và Khuyến Nghị về Mặt Nạ
Ban Phụ Trách An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp
(Division of Occupational Safety and Health, DOSH)
thuộc L&I (Sở Lao Động và Công Nghiệp) yêu cầu mọi
nhân viên ra vào phòng bệnh của bệnh nhân bị nghi
ngờ hoặc được xác nhận mắc COVID-19 phải đeo mặt
nạ đã được kiểm tra độ khít.
DOSH khuyến nghị nhưng không bắt buộc những
nhân viên làm việc gần đồng nghiệp bị nghi ngờ
hoặc được xác nhận mắc COVID-19 phải đeo mặt nạ
đã được kiểm tra độ khít.
Hãng sở bắt buộc phải có chương trình đeo mặt nạ
đầy đủ, bao gồm cả kiểm tra độ khít, nếu yêu cầu nhân
viên đeo mặt nạ như thiết bị bảo hộ cá nhân (personal
protective equipment, PPE) — cho dù DOSH có yêu
cầu sử dụng hay không.

Mặt Nạ — Giải Pháp Thay Thế An Toàn Nhất
Mặt nạ được kiểm định và quản lý để đảm bảo mức độ
bảo vệ cao đáng tin cậy cho người đeo — cao hơn nhiều
so với khẩu trang (như khẩu trang y tế hoặc khẩu
trang phẫu thuật) và đồ che mặt. Ngoài ra:

 Các nghiên cứu chỉ ra rằng mặt nạ N95 có hiệu

quả như khẩu trang phẫu thuật hoặc cao hơn để

sử dụng như một dụng cụ kiểm soát nguồn lây
nhiễm, ngay cả khi có van thở ra*.

 Mặt nạ che kín khí hoàn toàn quanh miệng và

mũi của người đeo hơn so với khẩu trang hoặc đồ
che mặt bằng vải. Có thể kiểm tra để chắc chắn
độ kín khí thỏa đáng thông qua kiểm tra độ khít;
đây là điều không thể thực hiện với khẩu trang.

 Mặt nạ phẫu thuật N95 (được Cơ Quan Quản

Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm [Food and Drug
Administration, FDA] phê duyệt) được cung cấp
như một dụng cụ kiểm soát nguồn lây nhiễm
hoặc PPE để thực hiện những nhiệm vụ cần bảo
vệ tránh giọt bắn.

Tự Nguyện Đeo Mặt Nạ
Khi hãng sở xác định không cần đeo mặt nạ nhưng
nhân viên vẫn muốn đeo thì sẽ áp dụng các yêu
cầu về tự nguyện đeo mặt nạ. Hãng sở phải điều
chỉnh yêu cầu tự nguyện sử dụng dụng cụ hoặc
thiết bị bảo vệ của nhân viên theo Bộ Luật Hành
Chính Washington (Washington Administrative
Code, WAC) 296-62-601 đến WAC 296-62-60103.
www.Lni.wa.gov/safety-health/safety-rules/
chapter-pdfs/WAC296-62.pdf#WAC_296_62_601
Trong trường hợp tự nguyện đeo mặt nạ thì không cần
kiểm tra độ khít nhưng khuyến nghị nên tối ưu hóa
mức độ bảo vệ.

* Xem ấn bản số: 2021-107 của Viện Quốc Gia về An Toàn và Sức Khỏe Nghề
Nghiệp (National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH) tại
www.cdc.gov/niosh/docs/2021-107. Ngoài ra, không nên sử dụng mặt nạ
có van thở ra tại các cơ sở y tế cần duy trì môi trường vô trùng.
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Mặt Nạ là Dụng Cụ Kiểm Soát Nguồn Lây
Nhiễm
Khi hãng sở xác định một số nhân viên nhất định (như
nhân viên có khả năng bị nhiễm COVID-19) phải đeo
mặt nạ N95 hoặc mặt nạ khác chỉ để kiểm soát nguồn
lây nhiễm (như đeo để bảo vệ người khác) thì cần áp
dụng tất cả các yêu cầu sau:



Hãng sở có thể xem xét việc tự nguyện đeo
mặt nạ theo Chương 296-842 WAC, Quy Tắc Sử
Dụng Mặt Nạ. https://app.leg.wa.gov/wac/default.
spx?cite=296-842

 Cần có chương trình yêu cầu đeo mặt nạ rút gọn

(ví dụ: đối với việc đeo mặt nạ N95, điều này được
giới hạn ở việc cung cấp bản sao của Bảng 2 trong
Quy tắc sử dụng mặt nạ) và hãng sở phải đảm bảo
việc sử dụng không tạo ra mối nguy nào về sức
khỏe hoặc an toàn.

Nhận trợ giúp từ L&I
Trang web về An Toàn Trong Đại Dịch
COVID-19 của L&I
www.Lni.wa.gov/COVIDSafety

Liên lạc với L&I
Gửi email tới EyeOnSafety@Lni.wa.gov hoặc gọi đến
số 1-800-423-7233.

Chương Trình Tư Vấn
L&I cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo và hỗ trợ
kỹ thuật miễn phí cho các hãng sở. Nhận thêm
thông tin và đặt lịch tư vấn bảo mật miễn phí tại
www.Lni.wa.gov/SafetyConsultants.

 Hãng sở phải ghi lại việc sử dụng mặt nạ chỉ

nhằm mục đích kiểm soát nguồn lây nhiễm (nếu
mặt nạ không được kiểm tra độ khít).

 Khuyến khích nhưng không bắt buộc kiểm tra
độ khít.

Cảnh báo này nhằm nâng cao nhận thức đối với các mối nguy về sức khỏe và an toàn có thể xảy ra tại nơi làm việc. Đây không phải quy
tắc và không tạo ra các trách nhiệm pháp lý mới. L&I khuyến nghị các hãng sở và người lao động nên xem xét các quy tắc về an toàn
và sức khỏe để biết các yêu cầu cụ thể tại www.Lni.wa.gov/SafetyRules.
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