Tháng Chín 2020

Quyển 2, Bản phát hành 6

Khảo Sát Khối Lượng Công Việc Lao Công đã hoàn thành trong năm nay: Chúng tôi nhận được 660 phần trả
lời--từ các lao công trên toàn Tiểu Bang Washington tham gia trực tuyến, qua đường bưu điện và điện thoại.
Cảm ơn mọi người đã tham gia khảo sát!
Trong số phát hành bản tin này, chúng tôi muốn chia sẻ một số kết quả và nhấn mạnh một số vấn đề đặc biệt
quan trọng đối với sức khỏe của quý vị khi làm việc trong thời gian bùng phát đại dịch COVID-19.

GIỚI THIỆU VỀ NHỮNG NGƯỜI THAM GIA KHẢO SÁT CỦA CHÚNG TÔI:
•

660 lao công

•

56% nữ

•

Độ tuổi trung bình: 45 tuổi

•

Khảo sát được thực hiện bằng tám (8) ngôn
ngữ.
o Tiếng Tây Ban Nha và Tiếng Việt là
các ngôn ngữ không phải Tiếng
Anh được sử dụng nhiều nhất.

•

29% là thành viên công đoàn
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Một số phát hiện sơ bộ:
•

Gần 20% người lao công tham gia khảo sát cho biết họ bị thương
trong quá trình làm việc trong 12 tháng qua.
o Vấn đề này thường được báo cáo bởi những người lao
động trong các công việc khác

•

Các lao công cũng cho biết họ phải làm việc rất vất vả và rất nhanh,
và không có đủ hóa chất/thiết bị để thực hiện tốt công việc của họ:
o 91% cho biết họ phải làm việc “rất nhanh”, đôi khi hoặc
thường xuyên
o 17% cho biết họ gần như chưa từng, chưa bao giờ hoặc
hiếm khi có “đủ thời gian để hoàn thành công việc của họ”
o 18% cho biết rằng không có đủ người để hoàn thành công
việc thường xuyên hoặc mỗi ngày
o 15% cho biết rằng họ “có khả năng hoặc có khả năng cao”
bị trượt ngã, vấp ngã hoặc rơi ngã trong các hoạt động làm
việc thông thường
o Họ cho biết một trong những nguyên nhân hàng đầu là do
“vội vàng”
o 33% đánh giá chất lượng dụng cụ hoặc thiết bị làm việc
của họ là “kém” hoặc “trung bình”
o 35% cho biết điều này tác động tiêu cực đến công việc của
họ (làm chậm công việc hoặc khiến họ phải làm việc vất
vả hơn)
o 14% cho biết họ không được cấp đủ các dụng cụ làm vệ
sinh chất lượng
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Những phát hiện này tương tự như cuộc khảo sát hơn 500 nhân viên vệ sinh Australia, trong đó 91% cho biết
họ phải vội vàng thực hiện công việc của mình, và 80% cho biết họ không có đủ thiết bị làm vệ sinh để thực
hiện công việc có chất lượng (United Workers Union, Australia)
Chúng tôi sẽ xem xét kỹ hơn những vấn đề này trong vài tháng tới.

Chúng tôi sẽ nghiên cứu kết quả đầy đủ của cuộc khảo sát và cung cấp thông tin cập nhật; những thông tin này
sẽ được công bố trên trang web Nghiên Cứu Khối Lượng Công Việc Lao Công, và công bố trong bản tin của
chúng tôi – hãy đăng ký nhận bản tin tại đây!

*

Xin lưu ý rằng chúng tôi đã cập nhật hệ thống đánh số của chúng tôi – vui lòng tham khảo các ấn bản cũ hơn theo số ấn bản

duy nhất của chúng để tránh nhầm lẫn. Xin cảm ơn bạn đọc đã cung cấp thông tin!
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Khảo Sát Nhân Viên Làm Vệ Sinh: Không Đủ Thời Gian để Thực Hiện Công Tác Vệ Sinh Thiết Yếu

Trong Thời Kỳ Đại Dịch Vi-rút Corona; United Workers Union, Australia. Tháng 5/2020.
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