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Củng Cố Những Nỗ Lực Cải Thiện Sức Khỏe và An Toàn 

 cho Người Lao Động 
 
Các rủi ro về sức khỏe và an toàn tồn tại ở rất nhiều nơi làm việc có các liên đoàn của 
chúng tôi đại diện trong bộ phận chăm sóc sức khỏe , dịch vụ cho khu bất động sản, và 
dịch vụ công. Mỗi năm hơn 100,000 thành viên SEIU, tức là 1 trên 20 người, bị thương 
hay bị bệnh vì các rủi ro sức khỏe này. Trong một số năm, các thành viên SEIU còn bị 
chết khi làm việc, như sự kiện mất mác các thành viên của liên đoàn địa phương số 721 
trong đợt bắn phá ở San Bernardino vào ngày 2 tháng 12, 2015. Những công nhân này, 
gia đình và bạn bè của họ phải im lặng chịu đựng những cái chết, bệnh tật và thương tích 
ấy, mà không có ai biết.   
 
Sự chịu đựng vì công việc này diễn ra quá thường xuyên cộng thêm vào sự bất công đang 
tồn tại giữa các sắc tộc, gới tính, kinh tế xã hội và môi trường trong các cộng đồng của 
chúng ta, dẫn đến sự chênh lệch về y tế tồi tệ hơn. Có quá nhiều thành viên SEIU đang 
đối mặt với những đe dọa nghiêm trọng về bạo lực trong cộng đồng lẫn trong công việc, 
trong đó có các nhân viên y tế chăm sóc cho bệnh nhân tâm thần, cho tù nhân, và những 
ai phải làm việc tách biệt so với mọi người hay không làm chung với đồng nghiệp. Có quá 
nhiều thành viên SEIU sống trong những cộng đồng bị ô nhiễm khí độc như chì và những 
chất gây ô nhiễm không khí khác, và vẫn đang phải tiếp xúc với khoáng chất a-mi-ăng, 
những sản phẩm chùi rửa, và một loạt các chất hóa học nguy hiểm khác trong công việc. 
Có quá nhiều thành viên SEIU đang chịu đựng những rủi ro môi trường ngày một trầm 
trọng và những thiên tai do thiên nhiên lẫn con người trong cộng đồng mình do sự biến đổi 
khí hậu, cũng đang đối mặt với những rủi ro còn ghê gớm hơn tại nơi làm việc trong và 
sau khi những thiên tai này xảy ra, giống trường hợp của bão Sandy.  
 
Rất nhiều thành viên SEIU đang phải chịu rủi ro cao của các thương tật khi làm việc – đặc 
biệt là 1 triệu thành viên đang làm trong bộ phận chăm sóc sức khỏe. Nói chung, nhân 
viên chăm sóc y tế phải chịu rủi ro cao nhất về thương tật trong khi làm việc. Đáng buồn 
là, các y tá và những nhân viên y tế khác lại dễ bị thương hơn rất nhiều so với công nhân 
xây dựng, chỉ vì phải xử lý công việc với bệnh nhân. Những rủi ro khác mà các thành viên 
phải chịu là bạo lực tại nơi làm việc, rủi ro bị kim tiêm, rủi ro tiếp xúc với các hóa chất và 
với những căn bệnh lây nhiễm. Thường thì những vấn đề này sẽ tồi tệ hơn khi nơi làm 
không đủ nhân lực và thiếu thốn huấn luyện tại chỗ cho nhân viên. Nói chung, những nhà 
nghiên cứu của chính quyền liên bang đã xác định được rằng những công việc tuyển dụng 
phụ nữ, người da màu và trả lương thấp thường là những việc có điều kiện làm việc 
không đủ an toàn và tổn hại sức khỏe. Vấn đề sức khỏe và an toàn nơi làm việc cũng 
được kết nối với sự an toàn cho bệnh nhân trong môi trường y tế và với những nỗ lực cải 
thiện sức khỏe của các thành viên SEIU ở nơi làm cũng như ở nhà. 
 
Vào năm 1970, Quốc Hội, khi thông qua Đạo Luật An Toàn và Sức Khỏe Nơi Làm Việc 
(OSHA) đã nói rằng tất cả công nhân có quyền làm việc ở một nơi “an toàn và lành mạnh”. 
Quốc Hội cũng xác định rằng chủ thuê cần có “trách nhiệm chính” cung cấp cho nhân viên 
“nơi làm việc không có rủi ro”. Kể từ khi thực hiện Đạo Luật OSHA, đất nước chúng ta đã 
có tiến bộ rất nhiều trong việc làm cho nơi làm việc an toàn và lành mạnh hơn cũng như 
bảo vệ nhân viên. SEIU đã tạo ra một chương trình chính thức dành cho an toàn và sức 
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khỏe nơi làm việc tại Liên Đoàn Quốc Tế năm 1984 và đã đưa những chuyên gia y tế lẫn 
an toàn có kinh nghiệm vào tham gia chương trình để quan sát các hoạt động ở cấp độ 
toàn quốc và toàn bang cũng như khuyên bảo các nhà lãnh đạo và phối hợp với các nỗ 
lực của SEIU. Chương trình này của SEIU đã phát triển được rất nhiều nhà lãnh đạo trong 
liên đoàn địa phương qua việc huấn luyện cho nhau và giám sát việc làm trong nội bộ liên 
đoàn. 
 
SEIU đã có một lịch sử lâu đời dẫn dắt các cuộc chiến dành được nơi làm việc an toàn 
bằng các nỗ lực tổ chức và bằng việc chiến thắng về luật toàn quốc lẫn toàn bang nhằm 
bảo vệ người lao động và tiếp tay với những liên đoàn khác, các tổ chức trong cộng đồng 
như Ủy Ban vì Nơi Làm Việc An Toàn Lành Mạnh (Nhóm COSH). Vào những năm 1980, 
SEIU đã dần đắt cuộc chiến để có luật lệ và chương trình bảo vệ cho học sinh và công 
nhân tại các trường học công lập khỏi khoáng chất A-mi-ăng. Kế đó, SEIU đã dẫn dắt một 
chiến dịch kéo dài 5 năm để đạt được thỏa thuận Tiêu Chuẩn cho Người Bị Pathogen 
Bẩm Sinh của OSHA năm 1991. Ngày nay, là kết quả trực tiếp của những hành động của 
chúng tôi, các trường hợp bệnh và tử vong do Viêm Gan B của nhân viên y tế đã giảm 
97%. Sau đó, các thành viên SEIU đã thúc đẩy việc thông qua những luật về sử dụng kim 
tiêm an toàn, đầu tiên tại California rồi la sang 20 bang khác để biến thành luật liên bang 
vào năm 2001. Kết quả là, ngày nay kim tiêm bị cắt bỏ hơn một nửa. Những thành công 
này là những yếu tố rất quan trọng trong các chương trình bảo vệ người lao động trong 
đợt bùng phát Ebola năm 2014. 
 
Hiện nay,các liên đoàn địa phương của SEIU dẫn đầu bởi Liên Minh Y Tá California, Liên 
Đoàn Địa Phương 121RN, và Hội Đồng SEIU tại bang California đã giải quyết vấn đề 
ngăn chặn bạo lực nơi công sở bằng hệ thống luật pháp, huấn luyện, và hỗ trợ. Chẳng 
mấy chốc, văn bản cuối cùng của Tiêu Chuẩn OSHA/Cal để bảo vệ sức khỏe người lao 
động tại chỗ làm sẽ được thông qua. Đây sẽ là tiêu chuẩn toàn diện nhất để áp dụng về 
chống bạo lực nơi công sở trong toàn quốc.     
 
Vẫn còn nhiều điều cần làm để cải thiên điều kiện sức khỏe và an toàn. Chính việc thông 
qua các liên đoàn như SEIU và qua việc thương thuyết tập thể mà người lao động có 
tiếng nói trong vấn đề sức khỏe và an toàn nơi làm việc, để nâng cao nhận thức về sự an 
toàn và yêu cầu các ông chủ phải bảo vệ nhân viên mình.   

 
Do đó, giải pháp được đưa ra là SEIU sẽ: 

1. Biến cuộc chiến dành được nơi làm việc an toàn hơn và bảo vệ cuộc sống cũng 
như sức khỏe của các thành viên thành ưu tiên hàng đầu; 

2. SEIU sẽ tiếp tục hỗ trợ và cung cấp nhân lực cho chương trình sức khỏe và an 
toàn dành cho các nhà lãnh đạo sự hỗ trợ về giáo dục, chính sách và công nghệ, 
cũng như dành cho các liên đoàn địa phương và các thành viên; 

3. SEIU sẽ phát triển một thế hệ nhà lãnh đạo mới về vấn đề an toàn và sức khỏe cho 
các thành viên cũng như cam kết đưa tài nguyên để giải quyết những vấn đề về an 
toàn sức khỏe; 

4. Hành động để kết hợp việc an toàn và sức khỏe vào trong những nỗ lực tổ chức, 
các chiến dịch dành công bằng trong khí hậu, chống bạo lực, chống phân biệt 
chủng tội và dành bình đẳng, trong việc tìm kiếm công việc chất lượng trong bộ 
phận chăm sóc sức khỏe của SEIU.  
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5. SEIU sẽ tiếp tục làm việc cùng các tổ chức lao động khác và những nhóm có liên 
quan để tham gia vào việc làm luật của OSHA liên quan đến các bệnh truyền 
nhiễm, bạo lực nơi làm việc, nghiên cứu về lao động, và những vấn đề khác về sức 
khỏe và an toàn mà các thành viên phải đối mặt; và rằng SEIU sẽ 

6. Bắt đầu một buổi họp về an toàn và sức khỏe để thúc đẩy công việc; các liên đoàn 
địa phương và Liên Đoàn Quốc Tế phải cộng tác cùng nhau. 

 
Nộp bởi: 
Liên Đoàn 1199SEIU Nhân Viên Chăm Sóc Sức 

Khỏe Đoàn Kết khu Đông  
 Liên Minh Y Tá Toàn Quốc 
Liên Đoàn Địa Phương SEIU số 121RN 


