
GIÁM SÁT VIÊN COVID 
(COVID MARSHAL) 

Anh chị em thân mến, 

Chính phủ Nam Úc vừa ban hành thêm một điều luật mới liên quan đến đại dịch COVID-19. Điều 

luật này đòi hỏi các buổi tụ tập công cộng của các tổ chức đều phải có COVID MARSHAL, dịch 

nghĩa là GIÁM SÁT VIÊN COVID. Mục đích căn bản của Giám Sát Viên COVID là trông coi và 

nhắc nhở mọi người tuân thủ các quy luật về việc ngăn ngừa và giảm thiểu sự lây lan bệnh dịch 

COVID-19. Luật Giám Sát Viên COVID có hiệu lực kể từ Thứ Sáu 21/08/2020. 

         Sau đây là những điều liên quan đến Giám Sát Viên COVID. 

 

1. Giám Sát Viên COVID: có hai hạng: Giám Sát Viên COVID kiêm nhiệm (nominated 

COVID Marshal), và Giám Sát Viên COVID đặc nhiệm (dedicated COVID Marshal). 

 

2. Giám Sát Viên COVID kiêm nhiệm. Khi buổi tụ tập có số hiện diện dưới 200 người, thì chỉ 

cần có Giám Sát Viên COVID kiêm nhiệm. Tức là một người đang nắm giữ chức vụ trong 

Cộng Đồng thì kiêm thêm chức vụ Giám Sát Viên COVID. Thí dụ: Một người lo nhiệm vụ 

kiểm danh thì kiêm thêm chức vụ Giám Sát Viên COVID. 

 

3. Giám Sát Viên COVID đặc nhiệm: Khi buổi tụ tập có số người trên 200 người, thì cần có 

Giám Sát Viên COVID đặc nhiệm để chỉ đảm nhận một trách nhiệm mà thôi, đó là trách 

nhiệm là trông coi và nhắc nhở mọi người chu toàn tất cả mọi quy luật về ngăn ngừa và giảm 

thiểu lây nhiễm bệnh dịch COVID-19 

 

4. Huấn luyện: Giám Sát Viên COVID phải tham dự cuộc huấn luyện của cơ quan y tế SA 

Health. Buổi huấn luyện này được thực hiện trên mạng từ 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ. Khi 

hoàn tất cuộc huấn luyện, học viên sẽ được cấp chứng chỉ và trở thành Giám Sát Viên 

COVID. Giám Sát Viên COVID phải giữ một bản chứng chỉ trên bản thân mình để xuất trình 

cho nhân viên chính phủ khi họ bất ngờ thanh tra và muốn coi chứng chỉ.  

 

5. Dễ nhận diện: Giám Sát Viên COVID phải mang dấu hiệu để mọi người dễ dàng nhận ra 

mình. 

 

6. Có mặt và thi hành trách nhiệm: Giám Sát Viên COVID phải có mặt và thi hành trách 

nhiệm suốt buổi tụ tập sinh hoạt. Đối với Cộng Đồng thì hiện nay chúng ta có các Thánh Lễ, 

do đó, Giám Sát Viên COVID phải có mặt khoảng 30 phút trước Thánh Lễ, suốt Thánh Lễ và 

15 phút sau khi kết thúc Thánh Lễ và mọi người ra về. Sở dĩ phải hiện diện trước Thánh Lễ 

và sau Thánh lễ một khoảng thời gian là để trông coi và nhắc nhở mọi người tuân giữ các quy 

luật về ngăn ngừa và giảm thiểu lây nhiễm COVID-19.  
 

7. Trách nhiệm cụ thể của Giám Sát Viên COVID là trông coi và nhắc nhở mọi người về 

những việc như sau: 
 

      a). Rửa tay bằng thuốc sát trùng, rửa tay bằng xà bông với nước. 

       b). Giữ khoảng cách xã hội 1.5m giữa người này với người kia. 

      c). Trông coi để số người hiện diện trong buổi lễ không vượt quá số người ấn định hợp pháp. 

Theo luật, thì mật độ của nơi tụ tập là 2 mét vuông cho một người. Cách tính là lấy diện tích của nơi 

tụ tập chia cho 2 mét vuông thì được số người hợp pháp. Như vậy là có 2 thứ luật khác nhau nhưng 

liên kết với nhau, đó là luật về mật độ dân số và luật về giãn cách xã hội. Luật về mật độ là số 



người được phép tụ tập, còn luật về giãn cách xã hội là khi tụ tập thì giữa người này và người kia 

phải giữ khoảng cách 1.5 mét. 

      d). Trông coi để mọi điều khoản trong bản COVID-Safe Plan (Kế Hoạch An Toàn COVID) được 

thực hiện chu đáo. Theo luật, trước khi mở cửa Thánh Đường dâng lễ trở lại, Cộng Đồng chúng ta 

phải làm một bản COVID-Safe Plan. Chúng ta đã làm và đã có ba bản sao: một bản để ở phòng áo 

Linh Mục trong Thánh Đường Đức Mẹ Thuyền Nhân, một bản ở phòng áo Linh Mục trong Hội 

Trường Thánh Giuse và một bản ở Văn Phòng Cộng Đồng. 

       e). Trông coi để mọi việc sát trùng và dọn dẹp vệ sinh thường xuyên của nơi cử hành Thánh Lễ 

được thực hiện chu đáo. 

 

       8. Kiêm thêm trách nhiệm: Do nhu cầu của Cộng Đồng, Giám Sát Viên COVID cũng phụ 

trách những việc đối phó bệnh dịch COVID-19 sau đây: 

      a). Quan sát và trông chừng nếu có bất cứ ai có các triệu chứng của COVID-19 như ho, khó thở, 

hoặc các triệu chứng như bị yếu mệt, ngất xỉu… 

       b). Nếu người bệnh còn tỉnh táo và tình trạng an toàn y tế cho phép, thì Giám Sát Viên COVID 

làm như sau: 

- mời những người này vào trong phòng cách ly và  

- liên hệ với người nhà hoặc ambulance (xe cứu thương) nếu cần. 

      c). Nếu những người bệnh bị ngất xỉu hoặc không còn tỉnh táo, thì Giám Sát Viên COVID làm 

như sau: 

- mời những người có kiến thức về ý tế và sơ cứu (First Aid) tới thẩm định tình trạng sức khỏe bệnh 

nhân để có hướng giải quyết thích hợp về y tế. 

- khi tình trạng y tế của bệnh nhân được thẩm định là an toàn, thì Giám Sát Viên COVID mời những 

có khả năng đến để mặc đồ bảo hộ và cáng người bệnh vào trong phòng cách ly. 

- gọi ambulance (xe cứu thương) và liên hệ với người nhà. 

- tiếp tục nói chuyện với nhân viên cứu thương để báo cáo tình hình của bệnh nhân cho đến khi xe 

cứu thương đến. 

 

       9. Cập nhật kiến thức: Giám Sát Viên COVID phải thường xuyên cập nhật kiến thức của mình 

về bệnh dịch và các quy luật về ngăn ngừa và giảm thiểu lây lan bệnh dịch. Xin các Giám Sát Viên 

COVID đọc bản COVID-Safe Plan của Cộng Đồng để hiểu rõ nội dung của tài liệu này. 

 

       10. Bổ nhiệm: Tôi bổ nhiệm những người sau đây làm Giám Sát Viên COVID cho các Thánh 

Lễ và dự phòng những lúc cần thiết. 

 

*Bà Trần Thị Kim Hường: Giám Sát Viên COVID cho Thánh Lễ 6g00 tối Thứ Bảy. 

*Ông Đinh Công Khiêm: Giám Sát Viên COVID cho Thánh Lễ 9g00 sáng Chúa Nhật. 

*Ông Nguyễn Tất Dụng (Thức): Giám Sát Viên COVID cho Thánh Lễ 11g30 trưa Chúa Nhật. 

*Ông Nguyễn Quang Bình: Giám Sát Viên COVID cho Thánh Lễ 5g00 chiều Chúa Nhật. 

*Sơ Trần Thị Thu Trang RSM: Giám Sát Viên COVID dự phòng. 

 

       Ngoài ra, tôi cũng là Giám Sát Viên dự phòng. Tôi cũng đã hoàn tất buổi huấn luyện và có 

chứng chỉ như mọi Giám Sát Viên COVID khác. Khi cần thiết, tôi vừa làm công việc của Linh Mục 

vừa phụ trách chức vụ Giám Sát Viên COVID. 

         Tôi chân thành cám ơn Sơ Trang, Ông Bình, Ông Khiêm, Ông Dụng và Bà Hường đã nhiệt 

thành nhận lãnh trách nhiệm để phục vụ. 

       Tôi kêu gọi tất cả anh chị em trong Cộng Đồng lắng nghe các Giám Sát Viên COVID khi họ 

hướng dẫn anh chị em về những quy luật ngăn ngừa và giảm thiểu bệnh dịch. Chỉ cần mỗi người 

chúng ta hợp tác một chút thì mọi việc đều êm xuôi và chúng ta được hưởng lợi ích chung. Chân 

thành cám ơn lòng quảng đại, sự thông cảm và hợp tác của anh chị em. 

        Xin Chúa chúc lành cho thiện chí và mọi sinh hoạt của Cộng Đồng chúng ta. 

 

Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh- Tâm 

Quản Nhiệm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam-Nam Úc 

 


