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Cập nhật đến ngày 8/6/2022: 

• Bổ sung thông tin về báo cáo đợt bùng phát tại nơi làm việc cho sở y tế địa phương dành cho
người sử dụng lao động.

Dự luật AB 685 là gì? 

Dự luật AB 685 (Chương 84, Quy Chế năm 2020) là văn bản pháp luật của California được Thống 
Đốc Gavin Newsom ký vào tháng 9/2020 và được sửa đổi năm 2021 thông qua dự luật AB 654 
(Chương 522, Quy Chế năm 2021). Văn bản pháp luật này: 

• Quy định người sử dụng lao động phải thông báo những người lao động có khả năng bị
phơi nhiễm COVID-19 và báo cáo đợt bùng phát tại nơi làm việc cho sở y tế địa phương.

• Quy định Sở Y Tế Công Cộng California (CDPH) báo cáo công khai thông tin về đợt bùng
phát tại nơi làm việc theo ngành.

Bộ Y Tế Công California / Văn Phòng Công Vụ 
P.O. Box 997377 ● MS 0502 ● Sacramento, CA 95899-7377 

(916) 440-7259 ● (916) 440-7505 FAX
www.cdph.ca.gov 

www.cdph.ca.gov
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/ab685.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/ab685.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Employer-Guidance-on-AB-685-Definitions.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Employer-Guidance-on-AB-685-Definitions.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/EmployeesAndWorkplaces.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Guidance.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Guidance.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID19MultilingualDocuments.aspx
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202120220AB654


Tôi phải cung cấp những thông tin gì cho người lao động? 

Khi phát hiện ca nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc, quý vị phải cung cấp những thông tin dưới đây 
cho người lao động, người sử dụng lao động của người lao động thuộc hợp đồng phụ, và 
những người đại diện người lao động khác: 

1. Thông báo khả năng phơi nhiễm COVID-19 
Cung cấp thông báo bằng văn bản về ngày người bị nhiễm COVID-19 có mặt tại địa điểm làm 
việc. Không chia sẻ thông tin định danh người bị nhiễm.  

2. Thông tin về trợ cấp và các phương án chọn 
Cung cấp thông tin về trợ cấp đối với COVID-19 theo luật liên bang, tiểu bang hoặc địa 
phương. Những trợ cấp này bao gồm bồi thường dành cho người lao động, nghỉ ốm của công 
ty, nghỉ phép theo quy định của tiểu bang, nghỉ ốm bổ sung, nghỉ theo thỏa thuận, và các biện 
pháp phòng chống trả đũa và phân biệt đối xử. 

3. Chương trình sát trùng & vệ sinh an toàn  
Cung cấp chương trình sát trùng và vệ sinh an toàn COVID-19 tại nơi làm việc. 

Người lao động phải được thông báo như thế nào và khi nào? 

Quý vị phải cung cấp thông báo bằng văn bản trong vòng 1 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông 
báo về khả năng phơi nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc. Thông báo bằng văn bản có thể được cung 
cấp trực tiếp hoặc gửi qua email hoặc tin nhắn và phải ở cả tiếng Anh và các ngôn ngữ khác mà đa 
số người lao động có thể hiểu. 

Người lao động nào phải được thông báo? 

Toàn bộ người lao động và người sử dụng lao động của người lao động thuộc hợp đồng phụ đã có 
mặt tại cùng địa điểm làm việc [1] với người được chẩn đoán nhiễm COVID-19 trong thời gian truyền 
nhiễm của người được chuẩn đoán nhiễm COVID-19 [2] phải được thông báo. 

Khi nào tôi phải báo cáo các ca nhiễm COVID-19 cho sở y tế địa phương? 

Những cơ sở làm việc ngoài lĩnh vực y tế phải báo cáo đợt bùng phát COVID-19 cho sở y tế 
địa phương. Đợt bùng phát được xác định là từ 3 ca nhiễm COVID-19 trở lên trong số những 
người lao động tại cùng nơi làm việc trong thời gian 14 ngày. 

Khi đạt ngưỡng này, quý vị có 48 tiếng hoặc một ngày làm việc, tùy theo điều kiện nào muộn hơn, để 
báo cáo với sở y tế có thẩm quyền tại địa phương có trụ sở địa điểm làm việc. 

Quý vị cũng phải tiếp tục thông báo sở y tế địa phương về các ca nhiễm COVID-19 bổ sung được 
phát hiện trong số người lao động tại nơi làm việc. 

Các cơ sở y tế được miễn lệnh báo cáo các đợt bùng phát dành cho sở y tế địa phương theo dự 
luật AB 685 phải tuân thủ hướng dẫn báo cáo của CDPH dành cho các cơ sở y tế. 

Tôi phải báo cáo những thông tin gì cho sở y tế địa phương? 

1. Thông tin về nơi làm việc - tên công ty/tổ chức, địa chỉ doanh nghiệp, và mã ngành theo Hệ 
Thống Phân Ngành Bắc Mỹ (NAICS). 

2. Tên và nghề nghiệp của người lao động bị nhiễm COVID-19 
3. Mọi thông tin bổ sung cần thiết theo quy định của sở y tế địa phương như một phần trong 

công tác điều tra của họ. 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Employer-Guidance-on-AB-685-Definitions.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHCQ/LCP/Pages/AFL-20-75.aspx


Tôi cần chia sẻ thông tin này với sở y tế địa phương như thế nào? 

Liên hệ với sở y tế địa phương có thẩm quyền nơi có trụ sở doanh nghiệp của quý vị để xác 
định xem họ muốn tiếp nhận thông tin như thế nào và ai là người liên hệ tốt nhất để báo cáo 
đợt bùng phát tại nơi làm việc. Quy trình này là khác nhau ở mỗi sở y tế địa phương, do đó liên hệ 
với họ để biết thêm thông tin là cần thiết. 

• Một số sở y tế địa phương có thể sử dụng công cụ trực tuyến, chẳng hạn như Cổng Thông 
Tin Chung để Theo Dõi Đợt Bùng Phát (SPOT), để người sử dụng lao động chia sẻ thông tin 
về đợt bùng phát. 

• Một số sở y tế địa phương có thể sử dụng những công cụ khác, chẳng hạn như email hoặc 
fax có bảo mật, để báo cáo về đợt bùng phát. 

Sở y tế địa phương và CDPH sẽ sử dụng thông tin này như thế nào? 

Sở y tế địa phương sẽ xem xét thông tin quý vị chia sẻ và có thể làm việc với quý vị để xử lý đợt 
bùng phát. Tùy vào tình hình, họ có thể yêu cầu thêm thông tin, chia sẻ các nguồn hỗ trợ với quý vị, 
và/hoặc cung cấp quý vị hướng dẫn, chỉ đạo bổ sung. Điều quan trọng là quý vị làm việc chặt chẽ với 
họ và tuân thủ hướng dẫn, chỉ đạo của họ để giảm nguy cơ truyền nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc. 
Sở y tế địa phương cũng sẽ chia sẻ thông tin về các đợt bùng phát COVID-19 tại nơi làm việc  
với CDPH. 

CDPH, theo dự luật AB 685, phải chia sẻ thông tin về các đợt bùng phát COVID-19 tại nơi làm việc 
theo ngành trên trang web của mình. 

Những ai bị coi là trường hợp nhiễm COVID-19? 

Theo dự luật AB 685, trường hợp nhiễm COVID-19 là trường hợp: 

• Có kết quả xét nghiệm dương tính với virut COVID-19, [3], 
• Được chẩn đoán nhiễm COVID-19 bởi nhà cung cấp dịch vụ y tế có phép, 
• Được lệnh cách ly COVID-19 bởi nhân viên y tế công cộng, HOẶC 
• Tử vong do COVID-19, theo xác nhận của sở y tế công cộng. 

Nếu quý vị được thông báo về những người tại nơi làm việc của quý vị có những tiêu chí này, thì quý 
vị phải thông báo người lao động và sở y tế địa phương theo quy định ở trên. 

Người sử dụng lao động nào phải tuân thủ dự luật AB 685? 

Toàn bộ tất cả những người sử dụng lao động thuộc lĩnh vực công và tư tại California phải 
tuân thủ dự luật AB 685 trừ: 

• Một số loại hình cơ sở y tế và dịch vụ xã hội phải tuân thủ các quy định báo cáo khác không 
phải tuân thủ các quy định trong dự luật AB 685 về báo cáo đợt bùng phát cho sở y tế địa 
phương. Những cơ sở được nêu trong Mục 6409.6 (h) Bộ Luật Lao Động California, phải tiếp 
tục tuân thủ các quy định về báo cáo hiện hành. Tất cả các quy định khác trong dự luật AB 
685 sẽ được áp dụng với những cơ sở này, bao gồm thông báo người lao động về khả năng 
phơi nhiễm COVID-19. 

Tôi có thể tìm thêm thông tin về dự luật AB 685 và COVID-19 tại nơi làm việc ở đâu? 

• Dự luật AB 685 như đã được thông qua và sửa đổi trong mục 6409.6 Bộ Luật Lao Động - 
Trang web Thông Tin Pháp Luật của California. 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID-19-Outbreak-Data.aspx
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=LAB&sectionNum=6409.6.
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=6409.6.&lawCode=LAB


• Ứng Phó COVID-19 tại Nơi Làm Việc dành cho Người Sử Dụng Lao Động (PDF) - Hướng dẫn 
của CDPH về cách ứng phó các ca nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc, bao gồm chiến lược 
phòng chống lây nhiễm, xét nghiệm người lao động, truy vết tiếp xúc, cách ly và kiểm dịch. 

• Hướng Dẫn về Dự luật AB 685 dành cho Người Sử Dụng Lao Động của CDPH: Định nghĩa - 
định nghĩa thuật ngữ được sử dụng trong dự luật AB 685 của CDPH. 

• Quy Định Phòng Chống Truyền Nhiễm COVID-19 (AB 685) - Cal/OSHA nêu rõ việc dự luật 
củng cố việc thực hiện của họ với COVID-19 tại nơi làm việc như thế nào. 

 
[1] “Nơi làm việc” có nghĩa là tòa nhà, cửa hàng, cơ sở, cánh đồng canh tác nông nghiệp hoặc địa 
điểm khác mà người lao động làm việc trong thời gian truyền nhiễm. Điều này không áp dụng đối với 
tòa nhà, tầng hoặc địa điểm khác của người sử dụng lao động mà người xác định bị nhiễm đã không 
đi vào, những địa điểm mà người lao động làm việc không bị phơi nhiễm với những người lao động 
khác, hoặc nơi ở riêng của người lao động hoặc địa điểm làm việc thay thế do người lao động chọn 
khi làm việc từ xa. Ở môi trường có nhiều nơi làm việc, người sử dụng lao động chỉ cần thông báo 
người lao động ở cùng địa điểm làm việc với cá nhân được xác nhận bị nhiễm (Mục 6409.6 (d)(7) Bộ 
Luật Lao Động). 

[2] Xem Hướng dẫn của CDPH và Các Câu Hỏi Thường Gặp liên quan để xác định “thời gian  
truyền nhiễm." 

[3] Tại thời điểm viết bài, điều này bao gồm xét nghiệm phân tử và xét nghiệm kháng nguyên. Xem 
Hướng Dẫn Xét Nghiệm của CDPH để biết thêm thông tin về xét nghiệm COVID-19. 

 

 

Được xuất bản lần đầu ngày 16/10/2020 
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https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Isolation-Quarantine-QA.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Updated-COVID-19-Testing-Guidance.aspx
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