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Miễn trừ trách nhiệm: Những quan điểm thể hiện trong tài liệu này thuộc về các tác giả và không nhất thiết phản ánh 

quan điểm của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) hay của các Quốc gia Thành viên của IOM. Những tên gọi được sử dụng 

và cách thức trình bày tư liệu trong báo cáo này không thể hiện bất kỳ quan điểm nào từ phía IOM về tình trạng pháp 

lý của các quốc gia, vùng lãnh thổ, thành phố hay khu vực, hay của cơ quan chính quyền sở tại, hoặc về các đường 

biên giới và vùng giáp ranh nào của các quốc gia, vùng lãnh thổ, thành phố hay khu vực đó.

Người sử dụng lao động và các doanh nghiệp đóng vai trò then chốt trong công tác 

bảo vệ người lao động di cư và cộng đồng trong đại dịch COVID-19. Rất nhiều trong 

số họ là nhà cung cấp các nguồn hỗ trợ, dịch vụ và hàng hóa thiết yếu, và để làm 

được điều đó, họ cần đến đội ngũ người lao động di cư. Có thể kể đến các y tá, bác 

sĩ và những nhân viên y tế tuyến đầu, cũng như những người lao động trong các 

ngành nông nghiệp, vận chuyển và bán lẻ hàng hóa đang giúp duy trì nguồn cung 

cấp thực phẩm và hàng hóa thiết yếu khác cho các thành phố và thị trấn. Tài liệu 

này được thiết kế nhằm hỗ trợ người sử dụng lao động ứng phó hiệu quả hơn trước 

tác động của dịch COVID-19 và tăng cường bảo vệ người lao động di cư trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh cũng như trong các chuỗi cung ứng. Chúng tôi hy vọng 

rằng những hướng dẫn trong tài liệu này sẽ giúp ích cho quý vị. 

 

Antonio Vitorino – Tổng Giám đốc IOM 
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Tài liệu này trình bày những hướng dẫn sơ bộ mà người sử dụng lao động có thể xem xét áp dụng nhằm 

nâng cao hiệu quả của các biện pháp mà họ đang triển khai để ứng phó với cuộc khủng hoảng y tế do 

dịch COVID-19 gây ra, cụ thể hơn, tài liệu này đưa ra những khuyến nghị nhằm thiết lập các biện pháp 

hiệu quả giúp bảo vệ người lao động di cư trong khuôn khổ chuỗi cung ứng nói chung và hoạt động 

sản xuất kinh doanh của người sử dụng lao động nói riêng. Tuy được xây dựng dành cho người sử 

dụng lao động, tài liệu này cũng cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho các doanh nghiệp đa quốc gia, 

giúp họ ứng phó với các thách thức trong chuỗi cung ứng do dịch COVID-19 gây ra. Đây là một “tài 

liệu sống” và nội dung tài liệu sẽ được cập nhật liên tục trong theo diễn biến của đại dịch. 

 

1. Một số điều cơ bản cần cân nhắc để nâng cao hiệu quả bảo vệ người lao động di cư 

Mọi người lao động đều phải được đối xử một cách công bằng, tử tế và tôn trọng, bất kể giới tính hay tình 

trạng di cư của họ. Các yếu tố sức khỏe, phúc lợi, và sự an toàn của mọi người lao động, bao gồm người 

lao động di cư, phải luôn được người sử dụng lao động ưu tiên, đặc biệt là trong cuộc khủng hoảng y tế 

COVID-19 hiện nay. Các doanh nghiệp phải nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nhằm thể hiện sự tôn trọng 

đối với quyền con người đồng thời đáp ứng đầy đủ các nhu cầu cơ bản của toàn thể người lao động, đặc 

biệt là những nhu cầu về sức khỏe. 

a. Người sử dụng lao động phải cập nhật và tuân thủ toàn bộ yêu cầu do chính quyền địa phương và 

chính phủ nước sở tại đặt ra liên quan đến các biện pháp y tế công cộng, đồng thời đảm bảo truyền 

đạt đầy đủ các thông tin quan trọng cho đội ngũ người lao động. 

b. Người sử dụng lao động được khuyến nghị trao đổi thông tin và đề nghị các hiệp hội ngành nghề, 

các người sử dụng lao động khác cũng như các hiệp hội doanh nghiệp liên quan hỗ trợ chia sẻ thông 

tin, kinh nghiệm, và khuyến nghị các biện pháp nên áp dụng để thúc đẩy các hoạt động hợp tác 

nhằm ứng phó với khủng hoảng. 

c. Tiến hành đánh giá nhanh các quy trình sức khỏe, an toàn, bảo vệ lao động và bảo trợ xã hội đang 

áp dụng tại nơi làm việc và nơi ở của người lao động (nếu có) nhằm xác định các nhu cầu cấp thiết 

nhất của người lao động. Ưu tiên các biện pháp có cân nhắc khía cạnh giới và xây dựng phương án 

ứng phó sao cho phù hợp với nhu cầu của các nhóm có nguy cơ bị tổn thương trong đội ngũ người 

lao động, bao gồm cả những người lao động di cư. 

 

2. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc 

a. Xác định, phòng tránh và hạn chế rủi ro người lao động bị phơi nhiễm virus do lây truyền từ người 

sang người và qua tiếp xúc với các bề mặt hoặc vật dụng bị nhiễm trùng bằng cách thường xuyên 

vệ sinh các bề mặt (ví dụ: mặt bàn làm việc) và các vật dụng (ví dụ: tay nắm cửa, điện thoại, bàn 

phím máy tính) bằng chất khử trùng. Tuân thủ các hướng dẫn liên quan do Tổ chức Y tế Thế giới 

(WHO) ban hành. 

b. Áp dụng các biện pháp mới hoặc điều chỉnh các quy trình hiện hành để đảm bảo an toàn lao động 

và sức khỏe tại nơi làm việc và nghiêm túc chấp hành hướng dẫn của cơ quan y tế nhằm hạn chế 

nguy cơ lây nhiễm. Ví dụ như triển khai các quy tắc vệ sinh mới, lắp đặt thêm các bồn rửa tay 

và/hoặc các biện pháp vệ sinh khác như cung cấp dung dịch sát khuẩn tay. 

c. Các bồn rửa tay hoặc quầy thiết bị vệ sinh nên được lắp đặt gần nhà vệ sinh, cơ sở khám y tế, cửa 

ra vào tòa nhà, các khu vực tập trung đông người và nhà ăn, đồng thời toàn bộ người lao động và 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/advice-for-workplace-clean-19-03-2020.pdf
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nhà thầu phải được khuyến nghị thực hiện rửa tay thường xuyên và kỹ lưỡng. Các biện pháp khác 

có thể bao gồm phân phát khẩu trang hoặc các trang thiết bị bảo hộ cá nhân khác nếu phù hợp, bên 

cạnh đó phải đảm bảo đính kèm hướng dẫn sử dụng và vứt bỏ những vật dụng này đúng quy cách. 

Cần lưu ý rằng các trang thiết bị bảo hộ cá nhân chỉ là biện pháp bảo vệ bổ sung và không thế thay 

thế được tầm quan trọng của việc rửa tay sạch sẽ. Khuyến khích áp dụng các quy tắc vệ sinh cá 

nhân khi ho và hắt hơi tại nơi làm việc bằng cách treo áp phích nhắc nhở, kèm theo các hình thức 

tuyên truyền và hướng dẫn. Tìm hiểu hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới về sử dụng và vứt bỏ 

khẩu trang đúng quy cách. 

d. Đảm bảo doanh nghiệp có đủ nguồn cung cấp dung dịch sát khuẩn tay, khẩu trang, găng tay và các 

trang thiết bị bảo hộ cá nhân khác tại nơi làm việc và nơi ở của người lao động (nếu có). Nếu nguồn 

cung có hạn hoặc bị gián đoạn, cần tìm kiếm nguồn cung thay thế và liên hệ với các cơ quan chính 

quyền hoặc hiệp hội ngành nghề liên quan để được hỗ trợ. 

e. Cân nhắc triển khai đo nhiệt độ của người lao động tại tất cả các lối ra vào nơi làm việc. Bất kỳ ai 

có triệu chứng sốt phải được cách ly, đồng thời áp dụng nghiêm ngặt các quy tắc y tế công cộng để 

chẩn đoán và quyết định người đó sẽ được điều trị y tế như thế nào và ở đâu. 

f. Phân phối thông tin mới nhất về tình hinh dịch COVID-19 và các hướng dẫn liên quan của doanh 

nghiệp đến mọi đơn vị và cá nhân có trách nhiệm điều phối việc thực hiện các biện pháp bảo vệ. 

g. Đảm bảo phòng y tế và nhân viên y tế tại nơi làm việc được trang bị đầy đủ để ứng phó với COVID-

19 và các bệnh truyền nhiễm khác, đồng thời nắm được tất cả các biện pháp đang được áp dụng tại 

địa phương và trong nước để ngăn chặn sự lây lan của virus. Đảm bảo phối hợp các cơ quan y tế 

địa phương trong việc xây dựng và triển khai các quy tắc y tế công cộng và hệ thống chuyển tuyến. 

Đảm bảo các nhân viên y tế có thể đáp ứng không chỉ các nhu cầu chăm sóc sức khỏe thể chất mà 

cả nhu cầu về sức khỏe tinh thần của người lao động, nhằm hạn chế tâm lý căng thẳng và lo âu 

(xem phần dưới). 

h. Đảm bảo thiết lập các biện pháp an toàn và sức khỏe dành riêng cho nhóm lao động tuyến đầu, bao 

gồm các nhân viên chăm sóc y tế và những người làm việc trong các ngành dịch vụ chăm sóc y tế, 

ví dụ tại các trung tâm chăm sóc người về hưu và người cao tuổi. Do tính chất thiết yếu của công 

việc và vị trí của nhóm lao động tuyến đầu, cần xây dựng và triển khai áp dụng các bộ hướng dẫn 

phù hợp. 

i. Đảm bảo mọi thông tin cá nhân và thông tin liên quan đến sức khỏe được thu thập trong suốt giai 

đoạn dịch bệnh được bảo mật chặt chẽ và không được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào nếu không 

có sự đồng thuận bằng văn bản của người lao động, trừ các trường hợp theo quy định của pháp luật.  

 

3. Hạn chế tâm lý căng thẳng và lo âu do dịch bệnh COVID-19 

Trong đại dịch COVID-19, các mức độ căng thẳng và lo âu ở người lao động di cư có xu hướng tăng cao 

do cảm giác cô lập và phải sống xa nhà, xa gia đình và các mạng lưới hỗ trợ. Họ cũng có thể lo lắng về việc 

bị trục xuất nếu mất việc làm và giấy phép lao động, hoặc bị nhiễm bệnh. Người sử dụng lao động được 

khuyến nghị cần tính đến những nguy cơ bị tổn thương đặc thù của người lao động di cư và có giải pháp 

giúp họ giảm thiểu tâm lý căng thẳng và lo âu. 

a. Những giải pháp này có thể bao gồm thiết lập các hoạt động hỗ trợ tâm lý – xã hội tại nơi làm việc, 

giới thiệu cho họ đến các dịch vụ và đường dây nóng về tư vấn tâm lý. 

b. Người sử dụng lao động cũng có thể thúc đẩy người lao động di cư liên hệ với dịch vụ lãnh sự, các 

tổ chức dân sự xã hội và các nhóm kiều bào. 

https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/risk-communications/general-public/protect-yourself/blue-3.png
https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/risk-communications/general-public/protect-yourself/blue-3.png
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
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c. Một trong những biện pháp giúp hạn chế căng thẳng có thể bao gồm ngăn chặn sự lan truyền của 

các tin đồn, các thông tin sai lệch hoặc thông tin không đúng sự thật khiến người lao động lo lắng. 

Bất kỳ khi nào có thể, cần đảm bảo chỉ chia sẻ với người lao động những tin tức và thông tin đã 

được kiểm chứng thông qua bảng tin, mạng nội bộ và các kênh truyền thông khác. Cân nhắc triển 

khai các thông báo thường xuyên (hàng ngày hoặc hàng tuần) để chia sẻ thông tin chính thức với 

đội ngũ người lao động. 

d. Người sử dụng lao động cũng cần đảm bảo rằng người lao động di cư được tự do sử dụng dịch vụ 

kết nối mạng tại ký túc xá mà không bị ngăn cấm hay cản trở, để họ có thể duy trì liên lạc với gia 

đình và người thân ở quê nhà. 

e. Tham khảo hướng dẫn chung về đối phó với căng thẳng liên quan đến dịch COVID-19 do Tổ chức 

Y tế Thế giới cung cấp. 

 

4. Thúc đẩy phổ cập tiếp cận chăm sóc y tế và bảo hiểm y tế cho tất cả mọi người 

Người lao động di cư nói chung, và người di cư trong tình trạng không chính thức nói riêng, có nguy cơ 

cao phải đối mặt với nhiều rào cản khi tiếp cận bảo trợ xã hội và chăm sóc y tế trong cuộc khủng hoảng 

hiện nay. Họ có thể không có bảo hiểm y tế và không tìm đến các cơ sở y tế vì e ngại các khoản phí khám 

chữa bệnh, đặc biệt trong các trường hợp phải nhập viện sẽ rất tốn kém. Như đã đề cập ở trên, nỗi lo sẽ bị 

trục xuất cũng là một trong những lý do ngăn cản họ tiếp cận chăm sóc y tế, bên cạnh nỗi lo bị kỳ thị hoặc 

phân biệt đối xử nếu họ xét nghiệm và nhận kết quả dương tính với virus. 

Cuộc khủng hoảng hiện tại một lần nữa nhấn mạnh sự cấp thiết của hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân. 

Chỉ khi hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân được áp dụng mới có thể đảm bảo hệ thống chăm sóc y tế 

mạnh mẽ và đủ năng lực chống chịu, giúp tiếp cận những nhóm dễ bị tổn thương và tăng cường khả năng 

phòng bị và phòng chống đại dịch. 

a. Các chương trình xét nghiệm và điều trị COVID-19 không được bỏ sót cộng đồng người di cư, bất 

kể tình trạng di cư của họ là gì. Người sử dụng lao động phải thực hiện trách nhiệm chăm sóc, thể 

hiện sự tôn trọng quyền con người và đáp ứng những nhu cầu bảo hộ xã hội cơ bản của toàn thể 

người lao động. 

b. Để hạn chế các rào cản ngôn ngữ thông thường, người sử dụng lao động cần đảm bảo người lao 

động di cư có thể sử dụng dịch vụ phiên dịch để được cung cấp thông tin cập nhật và hỗ trợ khi tiếp 

cận chăm sóc y tế. Tại các địa phương nơi cơ quan y tế công cộng khuyến nghị người dân liên hệ 

thông qua đường dây điện thoại không tính phí thay vì trực tiếp đến bệnh viện hoặc phòng khám, 

cần đảm bảo người lao động di cư có thể giao tiếp và hiểu được thông tin từ chuyên gia y tế thông 

qua các kênh phiên dịch. 

 

5. Điều chỉnh phương thức làm việc 

a. Trong trường hợp doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động trong thời gian dịch bệnh xảy ra, cần cân 

nhắc triển khai các phương án làm việc linh hoạt. Tiến hành chia đội ngũ nhân viên thành các nhóm 

thiết yếu và không thiết yếu. Trong trường hợp có thể làm việc ngoài văn phòng, doanh nghiệp nên 

cho phép nhân viên làm việc từ xa (ví dụ: làm việc tại nhà) hoặc áp dụng giờ làm việc linh hoạt. 

Phương án giờ làm việc linh hoạt sẽ rất hữu ích đối với tất cả người lao động, bao gồm người lao 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/coping-with-stress.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_655176.pdf
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động di cư, những người lao động cần dành nhiều thời gian chăm sóc và dạy dỗ con cái trong bối 

cảnh trường học và nhà trẻ phải đóng cửa do dịch bệnh. Giờ làm việc linh hoạt cũng có thể giúp 

giảm gánh nặng cho các nhân viên có trách nhiệm chăm sóc các thành viên khác trong gia đình, ví 

dụ như ông bà, cha mẹ hoặc anh chị em lớn tuổi, những người mà khả năng tự lập và tự chăm sóc 

bản thân bị giới hạn do các biện pháp kiểm soát dịch (ví dụ: cách ly) đòi hỏi người dân phải hạn 

chế đi lại. 

b. Đối với người lao động tiếp tục đi làm, phương án làm việc linh hoạt có thể bao gồm giảm khối 

lượng công việc, chia sẻ khối lượng công việc và điều chỉnh ca làm việc cho phù hợp với những 

thay đổi về lịch làm việc tạm thời. Sử dụng ngày nghỉ phép có trả lương (ví dụ: ngày nghỉ ốm, nghỉ 

vì lý do cá nhân hoặc nghỉ chăm người ốm) cũng có thể được coi là một giải pháp tạm thời, tuy 

nhiên, đối với nhiều người lao động di cư – đặc biệt là những người lao động trong nhóm tay nghề 

thấp – số ngày nghỉ phép mà họ được hưởng thường rất hạn chế. 

c. Áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội tại nơi làm việc nhằm hạn chế lây nhiễm virus từ người 

sang người. Các biện pháp này có thể bao gồm sắp xếp lại vị trí các bàn làm việc để đảm bảo 

khoảng cách giữa các nhân viên và cấm tổ chức các buổi họp trực tiếp. Người sử dụng lao động 

cũng có thể cân nhắc điều chỉnh phương án làm việc để giảm số lượng nhân viên có mặt ở nơi làm 

việc tại cùng một thời điểm (ví dụ: chia ca làm việc hoặc các phương án sắp xếp khác). 

d. Bên cạnh đó, đối với những người lao động sử dụng phương tiện công cộng để đến nơi làm việc và 

về nhà, người sử dụng lao động cần giải thích rõ ràng tất cả các quy định của chính phủ về sử dụng 

phương tiện công cộng trong giai đoạn khủng hoảng; cân nhắc áp dụng (nếu khả thi) giờ đến và 

giờ về linh hoạt để giảm số người đi lại vào các khung giờ cao điểm; và/hoặc sắp xếp các phương 

tiện đi làm thay thế (ví dụ: xe bus riêng) giúp hạn chế tiếp xúc cá nhân trong thời gian di chuyển 

hàng ngày. Nếu người sử dụng lao động cung cấp phương tiện đi lại cho người lao động, cần đảm 

bảo các phương tiện này tuân thủ đầy đủ các yêu cầu và quy tắc liên quan về an toàn và sức khỏe. 

 

6. Điều chỉnh điều kiện sống của người lao động di cư 

a. Đối với những người lao động, bao gồm người lao động di cư, đang sống tại nơi làm việc, hoặc tại 

nơi ở do người sử dụng lao động sở hữu hoặc điều hành, người sử dụng lao động phải đảm bảo 

điều kiện sống đủ an toàn, vệ sinh và tuân thủ các yêu cầu về giãn cách xã hội đang được áp dụng. 

b. Những biện pháp này có thể bao gồm sắp xếp lại không gian sinh hoạt để giảm số lượng người lao 

động ở chung một phòng và/hoặc điều chỉnh giờ ăn để hạn chế, hoặc chia lịch luân phiên sử dụng 

khu bếp hoặc nhà ăn tại ký túc xá (việc này có thể sẽ đòi hỏi người sử dụng lao động phải có phương 

án khác để đảm bảo việc nấu nướng). Tương tự, người sử dụng lao động có thể phải áp dụng một 

số chính sách khác để quản lý việc sử dụng nhà tắm hoặc các phương tiện vệ sinh cá nhân trong 

trường hợp cơ sở vật chất hạn chế. 

c. Trong trường hợp sắp xếp lại không gian sinh hoạt tại ký túc xá không dễ dàng thực hiện được, 

người sử dụng lao động cần cân nhắc thuê thêm nhà ở tạm thời cho người lao động (ví dụ như 

khách sạn, nhà nghỉ hoặc nhà trọ) để đảm bảo tuân thủ các quy tắc mới về giãn cách xã hội. 

d. Người lao động sống tại nơi ở do người sử dụng lao động sở hữu hoặc điều hành có quyền được 

tiếp tục sử dụng nước sạch, thực phẩm, điện và các nhu yếu phẩm khác ngay cả trong thời gian 

cách ly, tự cách ly hoặc hạn chế đi lại. Tương tự, người sử dụng lao động phải đảm bảo quyền được 

tiếp cận các dịch vụ khẩn cấp và dịch vụ chăm sóc y tế của người lao động. Mọi nhân viên có liên 
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quan trong các hoạt động quản lý ký túc xá, bao gồm cả nhân viên bảo vệ, phải nắm được đầy đủ 

thông tin về những yêu cầu trên. 

e. Trong trường hợp chính quyền địa phương có lệnh hạn chế đi lại và giới hạn cụ thể số người tụ tập 

tại nơi công cộng và nơi ở, người sử dụng lao động có thể sẽ phải hạn chế số khách ra vào nơi ở 

của người lao động. 

f. Nếu chưa có sẵn, sổ ghi chép cần được đưa vào sử dụng để ghi lại những công việc đã triển khai, 

ví dụ như ngày giờ phun thuốc khử trùng, vệ sinh phòng ốc, kèm theo tên người thực hiện. Sổ ghi 

chép là một phương pháp đơn giản giúp ban quản lý giám sát công tác triển khai và theo dõi việc 

thực hiện các công việc tiếp theo. Ban quản lý khu ký túc có thể sẽ cần mua thêm dụng cụ vệ sinh 

và chất khử trùng (ví dụ dung dịch chứa clo), nhân viên vệ sinh cũng cần được tập huấn về các quy 

trình mới áp dụng và thao tác phun thuốc khử trùng đúng cách. 

g. Người sử dụng lao động cũng cần xây dựng phương án hiệu quả để cách ly những người lao động 

có triệu chứng nhiễm COVID-19 khỏi các người lao động khác tại ký túc xá (bao gồm phòng ở và 

khu vệ sinh riêng biệt) và áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo họ được hỗ trợ y tế đầy đủ. 

h. Người sử dụng lao động cần có các biện pháp bổ sung để ứng phó với dịch bệnh trong trường hợp 

nơi làm việc và địa điểm hoạt động được đặt ở vị trí xa xôi và biệt lập, gây khó khăn cho việc tiếp 

cận các cơ sở và hạ tầng y tế, ví dụ như các khu mỏ công nghiệp, khu mỏ quy mô nhỏ, nông trường 

và trang trại quy mô lớn, các tàu cá và người lao động làm trong ngành vận chuyển. Các biện pháp 

dành cho người lao động làm giúp việc gia đình được trình bày trong phần dưới. 

i. Người sử dụng lao động cũng có trách nhiệm đối với những người lao động di cư sống tại các khu 

nhà ở do bên thứ ba cung cấp. Người lao động có thể cần được hỗ trợ, đặc biệt là trong các trường 

hợp họ có nguy cơ phải rời khỏi nơi cư trú vì không thể trả tiền thuê nhà, do hệ lụy của hoạt động 

sản xuất đình trệ hoặc nơi làm việc bị đóng cửa khiến họ mất nguồn thu nhập. Nếu có thể, người 

sử dụng lao động được khuyến nghị làm việc với chủ sở hữu nhà ở, người cho thuê nhà hoặc công 

ty quản lý bất động sản/nhà ở để triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp, tránh việc người lao 

động bị buộc phải rời khỏi nơi ở. 

j. Trong trường hợp người lao động bị giảm lương do nơi làm việc bị đóng cửa hoặc hoạt động sản 

xuất đinh trệ, người sử dụng lao động có thể cân nhắc áp dụng các biện pháp ngoại lệ như tạm thời 

chi trả toàn bộ tiền thuê nhà và cung cấp thực phẩm miễn phí tại nơi làm việc hoặc nhà ăn ở ký túc 

xá. 

 

7. Bảo vệ quyền của người lao động di cư trong giai đoạn khủng hoảng 

Người sử dụng lao động phải tiếp tục tôn trọng và bảo vệ các quyền con người và quyền của người lao động 

mà người lao động di cư được hưởng trong suốt giai đoạn khủng hoảng. Họ cũng bắt buộc phải lưu ý và 

tuân thủ mọi điều luật, quy định và thỏa thuận chung liên quan đến tuyển dụng lao động và điều kiện làm 

việc. 

a. Trong đó, người sử dụng lao động cần có quy định về giờ làm việc và đặt ra điều kiện cụ thể (bao 

gồm cả hạn mức) đối với việc làm thêm giờ. Với tình hình hiện tại, đặc biệt là đối với các bộ phận 

dịch vụ thiết yếu, người sử dụng lao động có thể sẽ cần giám sát số giờ làm việc của người lao động 

chặt chẽ hơn bình thường để đảm bảo họ không làm thêm giờ quá nhiều và vẫn có đủ thời gian cần 

thiết để nghỉ ngơi mỗi ngày và được hưởng ngày nghỉ hàng tuần. 

b. Người sử dụng lao động phải hiểu rằng việc buộc người lao động làm thêm giờ và không có sự tự 

nguyện của họ là hành vi bị nghiêm cấm. Những lý do như thiếu hụt lao động, các chính sách tạm 
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thời về hạn chế tuyển dụng thêm người lao động, hoặc các biện pháp khác không cho phép người 

sử dụng lao động tuyển thêm lao động đều không thể biện minh cho việc ép buộc người lao động 

phải làm thêm giờ. Trong số đó, nhóm người lao động di cư có nguy cơ bị tổn thương cao hơn trước 

những đe dọa buộc họ phải làm thêm giờ và họ cũng thường không dám từ chối vì e ngại. 

c. Trong suốt giai đoạn dịch bệnh, việc người sử dụng lao động duy trì và củng cố một cơ chế khiếu 

nại hiệu quả tại nơi làm việc là vô cùng quan trọng, vì chỉ khi đó mới có thể chắc chắn rằng ý kiến 

khiếu nại về những vấn đề mà người lao động di cư gặp phải – đặc biệt là những vấn đề liên quan 

đến sức khỏe – sẽ được tiếp thu và giải quyết. Người sử dụng lao động cũng cần nắm được và tìm 

cách hạn chế tối đa những vướng mắc mà người lao động di cư gặp phải khi sử dụng các cơ chế 

khiếu nại này. 

d. Trong trường hợp dư thừa nguồn nhân lực và kết thúc hợp đồng với người lao động, người sử dụng 

lao động phải tuyệt đối tuân thủ việc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại các điều luật liên 

quan, bao gồm các yêu cầu pháp lý liên quan đến thời gian báo trước về việc chấm dứt hợp đồng 

và các khoản đền bù. Đối với người lao động di cư, người sử dụng lao động có thể còn có trách 

nhiệm hỗ trợ họ hồi hương. 

e. Chỉ được phép hạn chế tự do đi lại của người lao động di cư trong những trường hợp cần thiết vì 

mục đích ngăn chặn sự lây lan của virus. Thông tin này phải được truyền đạt một cách rõ ràng cho 

người lao động di cư. Đảm bảo người lao động di cư có quyền tiếp cận và sử dụng giấy tờ tùy thân 

và giấy tờ đi lại của họ bất kỳ lúc nào họ muốn. 

 

8. Thanh toán tiền lương và phúc lợi kinh tế của người lao động di cư 

Người lao động di cư thường phải vay mượn tiền để chi trả cho quá trình tuyển dụng và do đó họ phụ thuộc 

rất nhiều vào khoản thu nhập đều đặn và đúng thời hạn trong suốt thời gian làm việc ở nước ngoài. Việc 

người lao động di cư không được trả lương do bị sa thải hoặc hoạt động sản xuất bị đình trệ có thể ảnh 

hưởng vô cùng nghiêm trọng đến sinh kế của bản thân họ và gia đình. Người lao động di cư không làm việc 

hoặc phải làm việc ít hơn do nhu cầu tiêu thụ giảm có thể tìm kiếm cơ hội khác để tạo ra thu nhập. 

a. Cố gắng hết sức để hỗ trợ người lao động di cư về mặt tài chính bằng cách tiếp tục trả lương trong 

giai đoạn đại dịch COVID-19. Trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn về tài chính, 

tham vấn với cơ quan quản lý lao động và các cơ quan chính quyền liên quan để tìm ra các biện 

pháp giúp người sử dụng lao động tránh việc phải chấm dứt hợp đồng với người lao động. Xem xét 

xây dựng một “kế hoạch bảo vệ việc làm” để cân nhắc tính khả thi của các phương án, trong ddos 

phương án cho người lao động thôi việc để cắt giảm chi phí là giải pháp cuối cùng.  

b. Tiến hành các biện pháp ứng phó sau khi đã cân nhắc lợi ích tốt nhất cho toàn thể người lao động, 

có thể kể đến chính sách cho người lao động hưởng chế độ nghỉ phép tạm thời nhằm giảm nhẹ hậu 

quả của dịch bệnh. Nếu có thể, cần ưu tiên những người lao động cần được hỗ trợ, bao gồm người 

lao động di cư không thể hồi hương hoặc đang gặp khó khăn về khía cạnh tài chính hoặc xã hội. 

c. Trong trường hợp phát hiện ra người lao động phải trả phí dịch vụ và chi phí liên quan đến tuyển 

dụng, người sử dụng lao động có trách nhiệm đảm bảo toàn bộ các khoản tiền này được hoàn trả 

lại cho người lao động, bất kể người đó bị cho thôi việc, đang hưởng chế độ nghỉ phép tạm thời 

hay vẫn đi làm bình thường. 
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9. Quyền tiếp cận các cơ chế bảo trợ xã hội, bao gồm an sinh xã hội, của người lao động di cư 

a. Tìm cách hỗ trợ các cơ chế bảo trợ xã hội của chính phủ (nếu có), ví dụ như trợ cấp chi phí cho 

người lao động để họ tiếp cận bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. 

b. Người sử dụng lao động được khuyến nghị cân nhắc các hoàn cảnh và điều kiện đặc thù thường 

xảy ra với người lao động tạm thời hoặc theo thời vụ, cũng như những người lao động làm việc 

trong khu vực kinh tế không chính thức. 

c. Người lao động trong khu vực kinh tế không chính thức hoặc làm công việc có tính bấp bênh, cũng 

như những người di cư trong tình trạng không chính thức, cần được hướng dẫn tham gia các cơ chế 

bảo trợ xã hội sẵn có hoặc mới được triển khai phù hợp với nhu cầu của họ, ví dụ như các chương 

trình cấp phát thực phẩm và tiền mặt của các cơ quan công quyền. Nên tiến hành các thủ tục cần 

thiết để giúp chính thức hóa tình trạng của những người lao động này, tuy nhiên các dịch vụ hỗ trợ 

làm thị thực có thể bị hạn chế hoặc tạm ngừng hoạt động trong giai đoạn khủng hoảng. 

d. Trong trường hợp người lao động hoặc người thân trong gia đình họ có biểu hiện bệnh lý liên quan 

đến COVID-19, người sử dụng lao động cần cân nhắc đảm bảo họ được hưởng (và gia hạn) chế độ 

nghỉ ốm có trả lương, đặc biệt là đối với lao động nữ do họ thường chịu trách nhiệm chính trong 

việc chăm sóc người ốm. Việc này sẽ giúp đảm bảo nguồn thu nhập ổn định không chỉ dành cho 

những người bị ốm mà cả cho những người phải chăm sóc con nhỏ, người cao tuổi hoặc các thành 

viên khác trong gia đình. 

 

10. Các biện pháp nhằm giảm thiểu nguy cơ đặc thù của người lao động làm giúp việc gia đình 

a. Người sử dụng lao động là cá nhân hoặc hộ gia đình phải cân nhắc thật kỹ những nguy cơ đặc thù 

mà người lao động di cư làm giúp việc gia đình phải đối mặt, vì họ chịu ảnh hưởng của sự cô lập 

nặng nề hơn so với các nhóm khác và không được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ và bảo vệ một cách 

đầy đủ do phải làm việc trong môi trường hộ gia đình khép kín. 

b. Trong giai đoạn khủng hoảng y tế như hiện nay, những áp lực đối với người giúp việc gia đình có 

nguy cơ gia tăng do những hệ lụy từ các biện pháp hạn chế đi lại của chính quyền địa phương. Một 

mặt, trong bối cảnh nhiều người dân và gia đình họ phải ở nhà trong thời gian dài để cách ly theo 

dõi lây nhiễm hoặc tự cách ly, người giúp việc gia đình có nguy cơ bị sa thải và mất việc làm. Mặt 

khác, những người chăm sóc bệnh nhân/người cao tuổi nếu vẫn được giữ lại làm việc có thể sẽ phải 

làm thêm giờ, phải đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn, hoặc không được hưởng thời gian nghỉ ngơi 

hay ngày nghỉ phép theo quy định. 

c. Người sử dụng lao động của người giúp việc gia đình được khuyến nghị áp dụng các biện pháp 

mới để đảm bảo an toàn và sức khỏe tại nhà, bao gồm trao đổi thông tin về các biện pháp phòng 

ngừa, giữ vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường sống theo các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế 

giới, đồng thời cung cấp cho người giúp việc gia đình khẩu trang, găng tay, xà phòng, nước và 

dung dịch sát khuẩn chứa cồn. Ngoài ra cũng cần trao đổi các biện pháp giãn cách xã hội vì có liên 

quan đến các hoạt động thường nhật như đi chợ mua thực phẩm và đồ dùng thiết yếu. 

d. Nếu trong nhà có người ốm, cần đảm bảo tất cả các thành viên trong nhà, kể cả người giúp việc gia 

đình, đều được biết, đồng thời các biện pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe và đảm bảo an toàn cho 

cả gia đình phải được triển khai ngay lập tức. 

e. Nếu người lao động di cư làm giúp việc gia đình không sống chung nhà với người sử dụng lao 

động, cần nói chuyện với họ về hành trình đi làm hàng ngày. Khuyên họ tránh các địa điểm và 

phương tiện công cộng tập trung quá đông người. Cân nhắc trả tiền taxi để họ đi làm. Nếu chính 
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quyền địa phương có quy định hạn chế đi lại, cân nhắc các phương án để người giúp việc tạm thời 

chuyển đến sống chung để họ tiếp tục làm việc. 

f. Người giúp việc gia đình phải được hưởng ngày nghỉ ngơi hàng tuần, chế độ nghỉ phép và nghỉ ốm 

có lương theo đúng quy định của pháp luật. Trao đổi thông tin này với người giúp việc gia đình. 

Khi bị ốm, người chăm sóc bệnh nhân/người cao tuổi cần được khuyến khích ở trong nhà và tìm 

đến sự trợ giúp y tế. Không được trừ lương nếu họ không thể đi làm vì các lý do liên quan đến sức 

khỏe. 

g. Người sử dụng lao động cũng được khuyến nghị cần đảm bảo người lao động di cư làm giúp việc 

gia đình có bảo hiểm y tế hợp lệ trong trường hợp họ cần được chăm sóc y tế hoặc phải nhập viện. 

Theo quy định tại một số nước, người sử dụng lao động cần hỗ trợ người giúp việc gia đình đăng 

ký bảo hiểm xã hội; còn tại một số nước khác, người sử dụng lao động được khuyến nghị hỗ trợ tài 

chính để người lao động đăng ký bảo hiểm y tế tư nhân. 

h. Người sử dụng lao động cần đảm bảo thị thực, giấy phép cư trú và các giấy tờ tùy thân khác của 

người giúp việc gia đình vẫn còn hiệu lực. Nếu các giấy tờ này hết hạn trong giai đoạn khủng 

hoảng, người sử dụng lao động được khuyến khích tiến hành các thủ tục gia hạn sớm nhất có thể, 

do quá trình xử lý hồ sơ có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn bình thường. 

i. Người lao động di cư làm giúp việc gia đình phải luôn được giữ hộ chiếu và các giấy tờ tùy thân 

của mình. Tương tự, người sử dụng lao động không được phép thu giữ hay ngăn cản họ sử dụng 

điện thoại di động hay mạng Wi-Fi, nhằm đảm bảo họ có thể duy trì liên lạc với gia đình ở quê nhà. 

 

11. Chống nạn bài ngoại và phân chia xã hội trong đại dịch 

a. Thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa và ứng phó với các hành vi phân biệt đối xử, bài 

ngoại và/hoặc phân chia xã hội liên quan đến người lao động di cư và COVID-19. Những biện pháp 

này có thể bao gồm tổ chức tập huấn bổ sung và nâng cao nhận thức cho người lao động nhằm hạn 

chế những kỳ thị liên quan tới virus. 

b. Thiết lập cơ chế để người lao động có thể tố cáo các trường hợp quấy rối, phân biệt đối xử hoặc 

các hành vi không phù hợp khác với quản lý, đại diện bộ phận nhân sự hoặc ban quản lý doanh 

nghiệp, và đảm bảo tính bảo mật của tất cả các đơn tố cáo. Có biện pháp xử lý và khắc phục đối 

với mọi trường hợp đã được xác thực. 

 

12. Đảm bảo thực hiện tuyển dụng có trách nhiệm trong giai đoạn khủng hoảng 

Đối với các doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động trong giai đoạn khủng hoảng, việc đảm bảo triển khai các 

biện pháp cần thiết để tuyển dụng người lao động di cư một cách có trách nhiệm là vô cùng quan trọng. 

Điều này trở nên đặc biệt cần thiết khi mà các nhà tuyển dụng không trung thực có thể lợi dụng bối cảnh 

hạn chế đi lại hiện nay để lách luật, không tuân thủ các quy trình theo yêu cầu, khiến người xin việc và 

người lao động di cư phải đối mặt với những rủi ro không đáng có. 

a. Đối với hoạt động tuyển dụng tiếp tục diễn ra trong đại dịch, cần tận dụng các công nghệ cho phép 

phỏng vấn từ xa và phỏng vấn trực tuyến qua video nhằm hạn chế việc đi lại và gặp mặt trực tiếp. 

b. Đảm bảo người lao động di cư không phải chịu bất kỳ chi phí phát sinh nào liên quan đến việc 

khám sức khỏe, làm giấy tờ và thanh kiểm tra. 
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c. Đối với người lao động di cư được phái cử và đưa ra nước ngoài làm việc trong giai đoạn khủng 

hoảng, cần đảm bảo đã triển khai các biện pháp cần thiết để giám sát việc tuân thủ các chính sách 

giãn cách xã hội và bảo vệ sức khỏe của người lao động di cư trong mọi giai đoạn của quá trình di 

chuyển. Một trong những biện pháp này bao gồm cung cấp khẩu trang, găng tay và các trang thiết 

bị bảo hộ cá nhân kèm theo hướng dẫn sử dụng đúng quy cách. Khi người lao động mới đặt chân 

tới quốc gia tiếp nhận, cần đảm bảo tuân thủ mọi quy định của nước sở tại về cách ly và người lao 

động được cung cấp nơi ở và các dịch vụ hỗ trợ phù hợp. 

d. Đối với các hoạt động tuyển dụng đã bắt đầu từ trước thời điểm khủng hoảng nhưng hiện đang bị 

hoãn lại, người sử dụng lao động được khuyến nghị cần đảm bảo việc này không khiến người xin 

việc bị giữ chân trong một thời gian quá dài. 

e. Các doanh nghiệp phải đóng cửa hoặc hạn chế hoạt động sản xuất kinh doanh do đại dịch cần cân 

nhắc xây dựng kế hoạch hành động ngay từ bây giờ để đảm bảo duy trì hoạt động tuyển dụng có 

đạo đức ngay sau khi khủng hoảng kết thúc, khi hoạt động sản xuất và các dịch vụ mở cửa trở lại 

bình thường. Việc này có tầm quan trọng vô cùng lớn trong bối cảnh doanh nghiệp dự kiến chịu rất 

nhiều áp lực phải quay lại “trạng thái bình thường” càng sớm càng tốt. Nên dự đoán trước nhu cầu 

tuyển dụng và tình trạng của thị trường lao động tại địa phương hậu khủng hoảng trên cơ sở những 

tác động mà COVID-19 đã và đang gây ra. 

 

13. Hồi hương cho người lao động di cư trong đại dịch 

a. Trong các trường hợp cần thu xếp việc hồi hương cho người lao động di cư, người sử dụng lao 

động cần tổ chức và chi trả toàn bộ chi phí để họ về nước. 

o Phối hợp với nhà tuyển dụng trên cơ sở các nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng và tìm 

kiếm sự hỗ trợ phù hợp từ phía các tổ chức dân sự xã hội (nếu có). 

o Đảm bảo người lao động di cư được thông báo đầy đủ về các quy tắc an toàn sẽ áp dụng trong 

hành trình và sau khi hồi hương (ví dụ: cách ly bắt buộc khi về nước) và về việc họ sẽ không 

bị phạt vì về nước. 

o Cung cấp bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân cho người lao động di cư để sử dụng trong quá trình di 

chuyển. 

b. Trong trường hợp người xin việc đã được tuyển dụng không thể đi lại do ảnh hưởng của dịch bệnh, 

người sử dụng lao động cần phối hợp với nhà tuyển dụng để tổ chức và thanh toán chi phí hồi 

hương cho họ. 

c. Trong trường hợp không còn lựa chọn nào khác, cần trao đổi với phía chính phủ, nhà tuyển dụng 

và các tổ chức liên quan khác về tính khả thi của việc giải ngân và tận dụng nguồn vốn từ trái phiếu 

và/hoặc tiền ký quỹ được đặt trước để làm bảo lãnh trong quá trình tuyển dụng người lao động di 

cư. Liên hệ với Đại sứ quán và nhà tuyển dụng để trao đổi về tính khả thi của việc sử dụng quỹ 

phúc lợi dành cho người di cư, nếu có. 

 

14. Trao đổi thông tin với người lao động di cư 

Trong giai đoạn khủng hoảng, các kênh liên lạc và đối thoại công khai có ý nghĩa vô cùng quan trọng vì 

chúng giúp đảm bảo người lao động – và đặc biệt là nhóm những người lao động dễ bị tổn thương nhất – 

không bị bỏ sót trong các cơ chế bảo trợ xã hội và bảo vệ việc làm. Người sử dụng lao động (và khách hàng 
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của họ) được khuyến nghị thiết lập và duy trì các kênh liên lạc mới giữa các bên liên quan, bao gồm cả 

người lao động và nhà tuyển dụng. 

a. Các kênh liên lạc mới phải được sử dụng để truyền đạt các thông tin về COVID-19 đến người lao 

động, bao gồm người lao động di cư. Người sử dụng lao động cần cân nhắc việc thường xuyên thu 

thập thông tin phản hồi từ người lao động di cư, cả nam và nữ thuộc mọi quốc tịch, để nắm được 

những nhu cầu và mối quan tâm của họ; những nhu cầu và mối quan tâm này sau đó phải được đưa 

vào xem xét trong quá trình xây dựng kế hoạch ứng phó khủng hoảng. 

b. Người lao động và người lao động của nhà thầu phụ có mặt tại nơi làm việc cần được thông báo về 

việc bất kỳ ai có triệu chứng nhiễm COVID-19 như bị sốt, ho không co đờm và/hoặc khó thở, phải 

thực hiện tự cách ly tại nhà và tìm sự hỗ trợ y tế phù hợp. Người sử dụng lao động cần có biện pháp 

bổ sung để đảm bảo người lao động di cư nắm được các thông tin này (nên truyền đạt thông tin 

bằng ngôn ngữ của người lao động di cư). Đối với người lao động được tuyển dụng và quản lý bởi 

bên thứ ba, thiết lập và duy trì các kênh liên lạc với các đối tác kinh doanh để đảm bảo có phương 

án ứng phó hiệu quả và sự phối hợp tốt giữa các bên. 

c. Khi cung cấp hướng dẫn và tổ chức tập huấn cho người lao động về các biện pháp đảm bảo an toàn 

lao động và sức khỏe, và các biện pháp phòng chống COVID-19, người sử dụng lao động cần cân 

nhắc sử dụng tờ rơi, áp phích và các phương tiện truyền thông bằng hình ảnh. Các nội dung bằng 

văn bản phải được dịch ra ngôn ngữ của tất cả người lao động tại nơi làm việc. Cần chắc chắn rằng 

người lao động được cung cấp hướng dẫn rõ ràng về thời gian, địa điểm và cách thức tiếp cận hỗ 

trợ y tế khi cần thiết, bao gồm các thông tin như địa chỉ và số điện thoại của các bệnh viện, phòng 

khám, cơ quan y tế và các số điện thoại đường dây nóng tại địa phương. Hỗ trợ sắp xếp phương 

tiện đi lại an toàn để đưa họ đến cơ sở y tế nếu có thể. 

d. Trong quá trình giao tiếp, người sử dụng lao động cần 1) cung cấp cho người lao động di cư những 

lời khuyên, hỗ trợ hoặc thông tin được cập nhật mới nhất về mặt pháp lý và hành chính trong trường 

hợp công việc của họ bị ảnh hưởng; 2) hỗ trợ họ đưa ra quyết định cho tương lai; và 3) cung cấp 

các giấy tờ cần thiết nếu họ phải rời khỏi nơi làm việc. 

e. Người sử dụng lao động cũng cần đảm bảo truyền đạt lại cho người lao động đang sống tại nhà ở 

do người sử dụng lao động cung cấp tất cả các yêu cầu vệ sinh mới áp dụng bằng lời nói hoặc bằng 

văn bản (các buổi họp, buổi chia sẻ thông tin, tờ rơi, bảng thông báo), và đảm bảo các yêu cầu này 

được tuân thủ chặt chẽ. Điều này cũng áp dụng đối với những người làm việc tại khu ký túc xá của 

người lao động như nhân viên vệ sinh, nhân viên bếp, v.v... 

 

15. Tăng cường bảo vệ người di cư thông qua giám sát tuân thủ và thanh kiểm tra chuỗi cung ứng 

a. Các nhãn hàng và khách hàng trên toàn cầu có thể cân nhắc áp dụng các chính sách tạm thời nhằm 

hạn chế tác động của COVID-19 đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và chuỗi cung ứng của 

mình, đồng thời tăng cường bảo vệ người lao động trong chuỗi cung ứng, bao gồm người lao động 

di cư. Những biện pháp này có thể bao gồm cam kết hỗ trợ các vấn đề đã nhắc đến ở các phần trên 

như tăng cường an toàn lao động và sức khỏe, tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế, đảm bảo tiền lương 

và nguồn thu nhập, thúc đẩy các cơ chế bảo trợ xã hội dành cho người lao động, kèm theo đó là các 

biện pháp đặc biệt khác liên quan đến phương thức làm việc, giờ làm việc và điều kiện sinh hoạt. 

b. Trong tình huống phù hợp, các khách hàng được khuyến khích củng cố các cam kết mới về mặt 

chính sách bằng các quy trình giám sát và thanh kiểm tra bổ sung để đảm bảo nhà cung cấp tuân 

thủ và triển khai đúng theo cam kết. Tuy nhiên, trong bối cảnh hạn chế đi lại hiện nay, các hình 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses
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thức truyền thống của thanh - kiểm tra – ví dụ như kiểm toán xã hội – có thể không còn khả thi 

hoặc không còn phù hợp. Trong trường hợp này, người sử dụng lao động cần triển khai các cơ chế 

thanh - kiểm tra mới và cân nhắc áp dụng một số quy trình liên quan để tăng cường hiệu quả bảo 

vệ người lao động, ví dụ như sử dụng đường dây nóng, công nghệ thông tin – truyền thông và mạng 

xã hội. Khách hàng và người sử dụng lao động cần chú ý hơn đến các cơ chế khiếu nại tại nơi làm 

việc hoặc của doanh nghiệp, cung cấp cho người lao động phương tiện để trình bày và giải quyết 

các vấn đề về sức khỏe và các ý kiến khiếu nại khác. Các hoạt động nâng cao nhận thức dành riêng 

cho người lao động di cư, dù được tổ chức từ xa, và các hoạt động nhằm kết nối họ (thông qua các 

kênh không trực tiếp) với các đơn vị cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khẩn cấp tại địa phương cũng rất 

được khuyến khích. 

 

16. Các nguồn thông tin bổ sung 

• Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) và Cơ quan Liên Hợp 

Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women), Các chính sách thân thiện với 

gia đình và các thực hành tốt tại nơi làm việc trong bối cảnh COVID-19: Những bước quan trọng 

mà người sử dụng lao động có thể thực hiện, ngày 27/3/2020. 

• Tổ chức Quốc tế của các Người sử dụng lao động (IOE) và Hội đồng Chính sách Nhân sự, Hướng 

dẫn của IOE về sống sót và vượt qua đại dịch COVID-19 một cách mạnh mẽ, tháng 4/2020. 

• Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), Thông tin về COVID-19 và cách bảo vệ bản thân bằng nhiều ngôn 

ngữ, không có ngày phát hành. 

• Dự án CREST của IOM, Dịch COVID-19 đẩy người lao động di cư vào các tình huống rất dễ bị 

tổn thương. 

• Trang web về các biện pháp ứng phó với COVID-19 của IOM CREST, https://crest.iom.int/covid-

19-response. 

• Dự án PROMISE của IOM, Lời khuyên dành cho người sử dụng lao động của người giúp việc gia 

đình trong đại dịch COVID-19. 

• Dự án PROMISE của IOM, Lời khuyên dành cho người lao động di cư có công việc bị ảnh hưởng 

bởi đại dịch COVID-19.

https://www.unicef.org/documents/family-friendly-policies-and-other-good-workplace-practices-context-covid-19-key-steps
https://www.unicef.org/documents/family-friendly-policies-and-other-good-workplace-practices-context-covid-19-key-steps
https://www.unicef.org/documents/family-friendly-policies-and-other-good-workplace-practices-context-covid-19-key-steps
https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=146627&token=dbce8eb97c52827206ab1b83f15da0d501170b7a
https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=146627&token=dbce8eb97c52827206ab1b83f15da0d501170b7a
https://www.iom.int/sites/default/files/covid19-response/leafletiomcovid19.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/covid19-response/leafletiomcovid19.pdf
https://crest.iom.int/news/covid-19-places-migrant-workers-highly-vulnerable-situations%C2%A0
https://crest.iom.int/news/covid-19-places-migrant-workers-highly-vulnerable-situations%C2%A0
https://crest.iom.int/covid-19-response
https://crest.iom.int/covid-19-response
https://crest.iom.int/sites/default/files/document/info_sheet-_employers_of_domestic_workers_eng.pdf
https://crest.iom.int/sites/default/files/document/info_sheet-_employers_of_domestic_workers_eng.pdf
https://crest.iom.int/sites/default/files/document/iom_infosheet_-migrant_workers_whose_job_is_affected_by_the_covid-19_pandemic_eng.pdf
https://crest.iom.int/sites/default/files/document/iom_infosheet_-migrant_workers_whose_job_is_affected_by_the_covid-19_pandemic_eng.pdf
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