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1. MỤC ĐÍCH  

Rainforest Alliance là một mạng lưới/tổ chức phát triển kết nối những người được truyền cảm 
hứng và có tâm huyết làm việc cùng nhau để đạt được sứ mệnh của chúng tôi về bảo tồn đa 
dạng sinh học và đảm bảo sinh kế bền vững. Quyền lợi và sự thịnh vượng, hạnh phúc của 
người dân là yếu tố chính đối với Tiêu chuẩn Nông nghiệp Bền vững của Rainforest Alliance 
mà chương trình chứng nhận căn cứ vào đó. Các quyền con người phải được tôn trọng ở các 
trang trại được chứng nhận Rainforest Alliance, làm cho các trang trại trở thành nơi tốt hơn 
và an toàn hơn để sống và làm việc. Các nông dân được yêu cầu cung cấp nơi ở và điều kiện 
sinh hoạt an toàn, đàng hoàng cho người lao động, và họ được tiếp cận nước uống sạch, vệ 
sinh và chăm sóc sức khỏe.  
 
Hướng dẫn này giải thích các thuật ngữ được sử dụng nhằm giúp các Đơn vị Sở hữu chứng 
nhận (CH) hiểu được mục tiêu của các yêu cầu cốt lõi. Đối với một số thuật ngữ hoặc khía 
cạnh của yêu cầu, hướng dẫn này đưa ra mức chuẩn để hỗ trợ thực hiện khắc phục một cách 
cụ thể và đánh giá việc tuân thủ.  
  
Theo như Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thì “quyền có nhà ở không nên 
được hiểu theo nghĩa hẹp - ví dụ như, chỉ có bốn bức tường và mái lợp. Đúng hơn, đó là 
quyền được sống ở một nơi nào đó an toàn, yên bình và đàng hoàng." 
  
Hướng dẫn của Công ty Tài chính Quốc tế nêu rằng: “Nói chung, người lao động được 
người/đơn vị thuê lao động bố trí nhà ở trong trường hợp mà số lượng hoặc loại nhân công 
yêu cầu không thể tìm kiếm được từ các cộng đồng địa phương hoặc sinh sống ở địa phương. 
Vì vậy, việc cung cấp chỗ ở cho người lao động thường liên quan đến việc đưa lực lượng lao 
động từ bên ngoài vào một khu vực. Điều này có thể xảy ra vì nguồn cung lao động hoặc kỹ 
năng, tay nghề tại địa phương không có đủ, bởi vì đơn giản là người lao động không có sẵn 
do địa điểm làm việc ở nơi xa xôi hẻo lánh hoặc do kỹ năng yêu cầu rất đặc biệt hoặc các yêu 
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cầu lao động chỉ có thể được đáp ứng bởi những người lao động di cư do tính chất công việc 
hoặc do điều kiện công việc." 
  
Người lao động sống tại nơi làm việc trên đất đai của hoặc được kiểm soát bởi người thuê 
lao động thường có khuynh hướng ít hòa nhập vào cộng đồng địa phương hơn, và phụ thuộc 
vào người/đơn vị thuê lao động nhiều hơn.  
Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như khi một công việc được thực 
hiện ở xa các trung tâm dân cư bình thường, hoặc tính chất công việc đòi hỏi người lao động 
phải có mặt ngay lập tức, thì có thể sẽ có lợi cho người thuê lao động khi bố trí chỗ ở cho 
công nhân/nhân viên của họ. Trong trường hợp đơn vị/ người thuê lao động không cung cấp 
chỗ ở trực tiếp cho người lao động, người thuê lao động được khuyến khích hỗ trợ công 
nhân/nhân viên của họ có được chỗ ở - chẳng hạn như, thông qua các cơ quan/đơn vị tư 
nhân, nhà ở xã hội, hoặc hợp tác xã/chung cư, hoặc các mô hình khác.  
  
Có một số loại nhà ở khác nhau được cung cấp cho người lao động ngành nông nghiệp, từ 
các lán, trại tạm thời đến nhà ở tạm thời. Tiêu chuẩn bao gồm các loại yêu cầu khác nhau đối 
với các cách sắp xếp, bố trí khác nhau:  

• Trang trại lớn (hoặc chứng nhận đơn lẻ) 

• Trang trại nông hộ nhỏ  

• Người lao động tạm thời ở nhà thuê bên ngoài (không nằm trong trang trại) 

• Nhà ở có đủ chỗ cho người lao động và gia đình của họ hoặc  
nhà ở tập thể trong đó một số người lao động cùng sống chung trong một tòa 
nhà/phòng.  

  
Khi xem xét đến nhà ở cho người lao động, điều quan trọng đầu tiên là hiểu rõ được khung 
quy chế của quốc tế, quốc gia và địa phương. Ở cấp độ chung, một số các văn kiện/tài liệu 
quốc tế công nhận quyền được hưởng tiêu chuẩn nhà ở thích hợp cho mọi người hoặc cho 
các loại dân cư cụ thể như là một phần trong việc tôn trọng nhân quyền.[1] Đối với người lao 
động, việc công nhận quyền nói trên đã được đưa vào Công ước và Khuyến nghị của Tổ 
chức Lao động Quốc tế (ILO) đối với các Nông trường và đối với An toàn và Sức khỏe trong 
Nông nghiệp, và cụ thể là trong Khuyến nghị 115 của ILO về Nhà ở cho Người lao động 
(1961). Mặc dù Khuyến nghị này là một khuyến nghị không ràng buộc đưa ra hướng dẫn về 
chính sách, lập pháp và thông lệ cho Nhà nước và các cơ quan chức năng của quốc gia phụ 
trách về nhà ở, nhưng nó đưa ra hướng dẫn hữu ích về những điều mong đợi từ người/đơn 
vị thuê lao động là những người cung cấp chỗ ở cho người lao động/công nhân của họ, và 
nó cũng quy định rõ một số tiêu chuẩn nhà ở. Tiêu chuẩn Nông nghiệp Bền vững 2020 cũng 
nằm trong số các tiêu chuẩn khác căn cứ theo Khuyến nghị này.  
  

2. PHẠM VI  

Điều quan trọng cần lưu ý là tiêu chuẩn này không bắt buộc đối với ban quản lý trang trại khi 
cung cấp chỗ ở cho người lao động/công nhân của họ. Không nên yêu cầu người lao động ở 
nơi mà người thuê lao động cung cấp mà họ nên tự do lựa chọn chỗ ở cho chính mình nếu 
họ muốn.  
 
Phạm vi của những yêu cầu này chỉ bao gồm:  
 

1. Nhà ở và/hoặc một phần của nhà ở do Ban quản lý cung cấp; nó không bao gồm 
việc mở rộng không ủy quyền do người lao động thực hiện. 
  

2. Nhà ở được cung cấp cho người lao động và gia đình của họ; Nếu những người 
không phải là người lao động hoặc gia đình của họ sống tại cơ sở (tại nơi làm việc) 
thì yêu cầu này không áp dụng đối với nhà ở của họ. Ví dụ như, theo như pháp luật 
quốc gia, những người lao động nghỉ hưu có quyền tiếp tục sống trong khuôn viên của 
trang trại thì sẽ không nằm trong phạm vi của tiêu chuẩn này.  

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en%2DUS&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Fraorg-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fddeman_ra_org%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Ffd1198591b2d4f8eaab09bc77afa57f3&wdpid=3cf79b09&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=EE28739F-708C-B000-5AF1-B798ADEA7D74&wdorigin=Other&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=6b6829b7-c771-4dee-a160-62f3d4626f09&usid=6b6829b7-c771-4dee-a160-62f3d4626f09&sftc=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
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Tiêu chuẩn này cũng bao gồm yêu cầu 1.2.1, trong đó quy định rằng:  

“Ban quản lý tuân thủ pháp luật hiện hành và các thỏa ước tập thể (CBA) trong khuôn 
khổ phạm vi Tiêu chuẩn Nông nghiệp Bền vững của Rainforest Alliance. Trong trường 
hợp luật pháp hiện hành hoặc CBA khắc khe hơn một tiêu chí nào đó trong tiêu chuẩn 
này, thì luật hoặc CBA đó sẽ được áp dụng trừ khi luật đó không còn hiệu lực nữa. Trong 
trường hợp luật pháp hiện hành hoặc CBA ít khắc khe hơn một tiêu chí nào đó trong tiêu 
chuẩn này thì tiêu chí trong tiêu chuẩn này sẽ được áp dụng, trừ khi tiêu chí đó cho phép 
áp dụng luật lệ hoặc CBA đó một cách rõ ràng.  

Yêu cầu này áp dụng đối với các luật lệ về điều kiện sống và nhà ở.  
 

3. ĐÁNH GIÁ NHU CẦU NHÀ Ở VÀ ĐĂNG KÝ  

 
Trước hết, đơn vị sở hữu chứng nhận cần xác minh xem nhà ở cho người lao động có cần 
thiết hay không. Nếu cần thiết thì điều quan trọng là xem xét xem có thể cần bao nhiêu khu 
vực có thể ở được vào thời kỳ cao điểm trong năm, và xác định xem có sự thiếu hụt nào về 
số lượng khu vực có thể ở được đang có trong nông trại. Để xác định điều này, có thể thực 
hiện các bước dưới đây:  
  
Các bước mà đơn vị sở hữu chứng nhận có thể thực hiện để ước tính xem liệu có cần nhà ở 
tại trang trại/địa điểm làm việc hay không:  
  

1. Tuân thủ các nguyên tắc ban đầu (căn cứ vào khuyến nghị 115 của ILO về nhà ở cho 
người lao động):  

• Nhìn chung đó không phải là điều mong muốn đối với người thuê lao động khi 
cung cấp nhà ở trực tiếp cho người lao động của họ, và người thuê lao động 
nên dùng các phương án thay thế khi có thể. Nếu không có phương án thay 
thế nào, cần chú ý đến việc sắp xếp thuê, quyền của người lao động, và tiêu 
chuẩn nhà ở. Ngoài ra, khả năng người cư ngụ là người lao động có được 
quyền sở hữu nhà ở được cung cấp bởi người thuê lao động với mức giá hợp 
lý cũng cần được xem xét kỹ.  

• Việc thu xếp thuê (nhà ở) cần phải công bằng. Nhà ở đầy đủ và tươm tất không 
nên tính phí với người lao động nhiều hơn tỷ lệ thu nhập hợp lý của họ và sẽ 
không bao giờ bao gồm lợi nhuận có tính chất đầu cơ.  
 

2. Xác định các luật hiện hành hoặc Thỏa ước tập thể (CBA) về khu vực nhà ở. Xác định 
cụ thể họ cần bạn cung cấp bao nhiêu chỗ ở, trong hoàn cảnh và điều kiện nào.  
 

3. Xác định tất cả những khu vực có thể cư trú được trong trang trại theo yêu cầu chuẩn 
1.2.9. Nơi có thể cư trú được là khoảng không gian trong một tòa nhà hoặc công trình 
xây dựng dự định được sử dụng cho sinh hoạt, ngủ, nấu nướng hoặc ăn uống. Phòng 
tắm, phòng giặt, phòng vệ sinh, tủ quần áo, sảnh, kho chứa hoặc những nơi chứa các 
vật dụng, công trình phụ, và những nơi tương tự như vậy không được xem là không 
gian có thể ở được.  
 

4. Xác định xem trong năm có những giai đoạn nhu cầu lao động tăng cao trong câu hỏi 
đánh giá rủi ro (1.3.1) không. Ước tính có thể cần bao nhiêu người lao động trong giai 
đoạn này. Có thể tìm được những người lao động đó tại địa phương hay không, hay 
cần phải thuê lao động từ những vùng khác, hoặc bất kỳ người lao động nào khác có 
thể cần được bố trí chỗ ở trong trang trại? Có đủ chỗ ở bên ngoài địa điểm làm việc 
cho những người lao động từ nơi khác đến không?  
 



 

SA-G-SD-13-V1VN 
6 

5. So sánh việc đánh giá nhu cầu nhà ở với số lượng người lao động thực tế tại chỗ và 
dữ liệu thu thập được trong chương Quản lý (1.2.5) về địa chỉ nhà ở, số thành viên 
trong gia đình và năm sinh của các thành viên trong gia đình để đánh giá xem liệu đã 
cung cấp đầy đủ chỗ ở chưa.  
 

NB: Vui lòng tham khảo Quy tắc Thanh tra và Chứng nhận Rainforest Alliance về các mốc 
thời gian ràng buộc mà trong khuôn khổ đó các trường hợp không tuân thủ cần được giải 
quyết.  
 
Bảng dưới đây có thể được sử dụng để xác định xem liệu có sự thiếu hụt về nhà ở được cung 
cấp hay không: 
 

Nhân khẩu học    

Số người lao động cư trú (thường trú và tạm 
trú).  

  

Số thành viên trong gia đình người lao động 
cư trú. 

  

Nhà ở   

Số lượng nhà ở cần thiết.   

Số nhà ở phù hợp với tiêu chuẩn.   

Số nhà ở không phù hợp với tiêu chuẩn cần 
được cập nhật trước khi thanh tra. 

  

Tổng số nhà ở bị thiếu hụt.    

Công trình vệ sinh    

Số công trình vệ sinh cần thiết.   

Số công trình vệ sinh phù hợp với tiêu 
chuẩn. 

  

Số công trình vệ sinh không phù hợp với tiêu 
chuẩn. 

  

Tổng số công trình vệ sinh bị thiếu hụt.   
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4. CÁC YÊU CẦU ÁP DỤNG CHO CÁC TRANG TRẠI LỚN VÀ CHỨNG 
NHẬN ĐƠN LẺ  

 

YÊU CẦU CỐT LÕI 5.7.1 

Người lao động và gia đình của họ đang ở hoặc tạm trú tại chỗ ở an toàn, sạch sẽ và tươm 
tất có xét đến điều kiện địa phương. Điều này bao gồm ít nhất:  
  
Vị trí và công trình:  

• Xây dựng an toàn: xây dựng trên vị trí không nguy hiểm, cấu trúc bảo vệ chống 
chịu các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, bao gồm ít nhất là sàn khô, tường kiên cố và 
trong tình trạng tốt.  

• Người lao động/gia đình họ được thông báo về kế hoạch sơ tán khẩn cấp  

• Các biện pháp được thực hiện để giảm ảnh hưởng của các điều kiện khí hậu khắc 
nghiệt như lũ lụt  

• An toàn phòng cháy chữa cháy: nhà ở tập thể có các lối thoát hiểm được đánh dấu, 
thiết bị chữa cháy và hướng dẫn sử dụng  

• Tránh ở tại các địa điểm bị ô nhiễm không khí và dòng nước thải chảy tràn bề mặt 

  
Sức Khỏe và Vệ Sinh:  

• Có đủ nước uống an toàn; tối thiểu 20 lít cho mỗi người lớn mỗi ngày và trong phạm 
vi 1km/30 phút vừa đi vừa về  

• Trang bị đầy đủ trang thiết bị rửa và vệ sinh: Số lượng nhà vệ sinh hoặc hố xí, bồn 
tiểu, thiết bị rửa tay và vòi hoa sen/phòng tắm: Mỗi loại 1 cái cho tối đa 15 người. Các 
thiết bị rửa tay phải bao gồm một vòi nước và chậu.  

• Đảm bảo sự an toàn và quyền riêng tư của các nhóm dễ bị tổn thương bằng ít nhất 
các tiện nghi đủ ánh sáng và có khóa. Bố trí công trình vệ sinh trong cùng các tòa nhà 
hoặc cách các tòa nhà một khoảng cách an toàn (cách phòng ở/ký túc xá không quá 
60 mét) và được cung cấp riêng cho nam và nữ  

• Trang bị đầy đủ hệ thống thoát nước thải khép kín hoặc hố xí, công trình vệ sinh và 
thải bỏ chất thải.   

• Khu vực nấu ăn có hệ thống thông gió;  

• Đủ ánh sáng (ánh sáng ban ngày và nhân tạo)  

• Sàn khô ráo; nâng cao hơn mặt đất, làm bằng xi măng, đá, ngói, gỗ hoặc đất sét (đối 
với đất sét thì chỉ được áp dụng khi được bịt kín và san bằng)  

• Kiểm soát sâu hại; không có chuột cống, chuột nhắt, côn trùng và sâu bọ, hoặc các 
điều kiện thuận lợi cho sự sinh sản và phát 
triển của chúng có thể gây bệnh hoặc mang ký sinh trùng có chức năng là vật trung 
gian truyền bệnh.  

 
Thoải Mái và Tiện Nghi:  

• Gia đình của những người lao động làm việc lâu dài có con cái có phòng riêng biệt với 
người lao động không phải là thành viên 
gia đình  

• Con cái của người lao động sống chung với bố mẹ và không tách biệt với người lao 
động  

• Con cái của người lao động sống tại công trường được ở một nơi an toàn và dưới sự 
giám sát của người lớn trong giờ làm việc  

• Phòng ở theo nhóm cho các lao động cá nhân (không ở cùng gia đình) có các phòng 
riêng biệt và tiện nghi riêng biệt có khóa dành cho phụ nữ và nam giới. Mỗi người lao 
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động được cung cấp một giường riêng. Khoảng cách giữa các giường tối thiểu là 1 
mét. Khi sử dụng giường tầng, phải có đủ khoảng trống giữa các tầng, tối thiểu 0,7 
mét.  

• Cung cấp tiện ích để lưu trữ đồ dùng cá nhân của người lao động, bao gồm tủ cá nhân 
hoặc kệ cao ít nhất 1 mét cho từng người 
lao động.   

• Điện (trong nhà hoặc gần nhà) nếu có trong khu vực.  

 
Khuyến nghị của Tổ chức Lao Động Quốc tế (ILO), Khuyến nghị về Nhà ở của người 
lao động, 1961 (Số 115)  
Bộ Quy tắc Thực hành của ILO về An toàn và Sức khỏe trong Nông nghiệp, 2010  
 
 

HƯỚNG DẪN GIẢI THÍCH ĐỐI VỚI YÊU CẦU 5.7.1 

Vị trí và công trình  

  
Xây dựng an toàn: được định nghĩa là một ngôi nhà được xây dựng trên vị trí không nguy 
hiểm và có kết cấu đủ để bảo vệ những người cư trú tại đó khỏi bị ảnh hưởng bởi điều kiện 
thời tiết khí hậu khắc nghiệt như: mưa, nóng, lạnh, ẩm ướt. Nó phải bao gồm ít nhất là sàn 
nhà khô, được xây cao hơn mặt đất bằng xi măng, đá, nền gạch/đá lát hoặc gỗ hoặc đất sét; 
nền nhà bằng đất sét chỉ có thể được chấp nhận nếu được bịt kín/chèn chặt và san phẳng. 
Tường phải được xây kiên cố bằng gạch hoặc xi măng, tấm panel đúc sẵn, gỗ, đất sét, bùn, 
đất, đá hoặc kim loại, chắc chắn và điều kiện/tình trạng của bức tường không thể hiện nguy 
cơ rủi ro cho người lao động. Phải có mái nhà và không bị dột.  
  
Vị trí không nguy hiểm: là vị trí tránh được ngập lụt và các mối nguy hiểm khác từ thiên 
nhiên như: tuyết lở, lở đất, núi lửa phun trào, và những hiểm họa khác. Những vùng không 
áp dụng thuốc bảo vệ thực vật được xác định rõ bởi Rainforest Alliance phải được tuân thủ 
giữa nhà ở và cây trồng đã được xử lý. Tương tự, không nên để khu vực để ở hoặc sinh hoạt 
tiếp xúc với hơi bốc ra từ các chất hóa học, nhiên liệu, hoặc các chất khác có hại cho sức 
khỏe con người.  
  
Sắp xếp giường ngủ và các phương tiện chứa đồ: nếu ban quản trị hoặc chủ trang trại 
cung cấp đồ đạc trong nhà cho người lao động, bất kể là họ làm việc tạm thời hay lâu dài, thì 
số lượng giường đầy đủ với kích cỡ phù hợp là cần thiết nhằm cung cấp cho người lao động 
các điều kiện tươm tất, an toàn và vệ sinh để nghỉ ngơi và ngủ, và tránh tình trạng quá đông, 
chật ních. Cần đặc biệt lưu ý đến sự riêng tư. Nên cân nhắc, xem xét đến các phong tục, thói 
quen ở địa phương, vì vậy có thể thay thế giường bằng võng hoặc chiếu ngủ.  
 
Tiêu chuẩn  

1. Mỗi người lao động được cung cấp 01 giường riêng. Cần tránh tình trạng “hot-
bedding”. Hot-bedding nghĩa là tình trạng nhiều người lao động cùng dùng chung một 
giường (phòng ngủ) luân phiên nhau (một người dùng vài giờ rồi đến người khác 
dùng). Việc dùng chung giường thường bao gồm nhiều người cư ngụ trong một phòng 
hoặc một ngôi nhà hơn là dự kiến ban đầu.  

 
2. Khi sử dụng giường tầng, phải có đủ khoảng trống giữa các tầng, tối thiểu là 0.7 mét.  

 
3. Không đặt giường tiếp xúc trực tiếp với đất, trừ khi đây là phong tục của quốc gia hoặc 

khu vực nơi mà trang trại tọa lạc, và người lao động đồng ý khi được bố trí chỗ ngủ 
theo kiểu này.  

  
Hệ thống thoát nước: Nước bị ứ đọng là yếu tố thúc đẩy sự sinh sôi nảy nở của các sinh 
vật gây bệnh tiềm ẩn như muỗi, ruồi và các sinh vật khác, và cần phải tránh tình trạng này. 
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Nhằm tránh nguy cơ liên quan đến nước tù đọng, hệ thống cống rãnh phải được dọn sạch sẽ 
và bảo dưỡng ít nhất mỗi năm một lần.  
  
Tiêu chuẩn  
1. Địa điểm xây dựng nhà được thoát nước đầy đủ nhằm tránh tình trạng nước ứ đọng.  
  
Các thiết bị vệ sinh và công trình vệ sinh: Điều rất cần thiết là tạo điều kiện cho người lao 
động duy trì tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân tốt đồng thời cũng ngăn ngừa nhiễm bẩn và lây lan 
bệnh tật do thiếu các thiết bị vệ sinh. Các thiết bị vệ sinh và công trình vệ sinh sẽ luôn bao 
gồm bất kỳ trong số những thiết bị/phương tiện sau: hố xí, phòng vệ sinh/nhà vệ sinh, bồn 
tiểu tiện, bồn rửa, và vòi sen. Thiết bị vệ sinh và nhà vệ sinh cần được giữ sạch và trong điều 
kiện hoạt động tốt. Các công trình vệ sinh nên được xây dựng bằng vật liệu mà có thể lau dọn 
sạch dễ dàng và đảm bảo sự kín đáo, riêng tư.  
 

Tiêu chuẩn  
1. Các thiết bị vệ sinh và công trình vệ sinh được xây dựng bằng vật liệu mà có thể lau 

dọn dễ dàng.  
 

2. Các thiết bị vệ sinh và công trình vệ sinh được thiết kế để đem lại sự kín đáo, riêng tư 
đầy đủ cho người lao động, gồm các vách ngăn từ trần nhà đến nền nhà và cửa có 
thể khóa được.  

 
3. Không dùng chung các thiết bị và công trình vệ sinh giữa nam và nữ, trừ khi là chỗ ở 

của gia đình.  
 

Công trình vệ sinh: Việc bố trí phòng vệ sinh và giữ gìn sạch sẽ là rất quan trọng nhằm tránh 
nhiễm bẩn và ngăn ngừa sự lây lan các bệnh truyền nhiễm.  
 
Tiêu chuẩn  

1. Các công trình vệ sinh được đặt tại vị trí thuận tiện và dễ tiếp cận, có đủ ánh sáng, có 
hệ thống thông gió tốt hoặc cửa sổ bên ngoài có thể mở và đóng để thông gió.  
 

Vòi sen/phòng tắm và các thiết bị vệ sinh khác: Bồn rửa mặt và vòi sen cần được trang bị 
ở các phòng/nhà ở tập thể. Các thiết bị này phải được duy trì trong điều kiện hoạt động tốt và 
cần được ban quản lý trang trại dọn vệ sinh sạch sẽ ít nhất mỗi ngày một lần.  
Nền nhà phòng tắm vòi sen cần được xây dựng bằng vật liệu có thể chà rửa mạnh được, 
chống thấm, và thoát nước tốt. Không gian riêng hoặc không gian chung phải được bố trí để 
treo mắc, phơi và hong khô quần áo. Cần có ánh sáng và thông gió phù hợp.  
Các thiết bị rửa tay, vòi sen và các thiết bị vệ sinh khác ở bên ngoài tòa nhà phải được bố trí 
cách các thiết bị khác và các phương tiện để ngủ tối đa là 60 mét.  
 
Tiêu chuẩn  

1. Nền nhà phòng tắm/phòng tắm có vòi sen được làm bằng vật liệu chống trơn trượt, 
có thể chà rửa mạnh được.  
 

2. Số lượng thiết bị rửa tay được cung cấp đầy đủ cho người lao động và gia đình của 
họ, mỗi thiết bị cho tối đa là 15 người. Các thiết bị rửa tay phải bao gồm một vòi nước 
và một chậu.  

 
3. Vòi sen/thiết bị phòng tắm được trang bị có nước chảy liên tục. 

 
Nước: Nước uống phải được cung cấp đầy đủ trong các tòa nhà có phòng ngủ hoặc nhà ở 
tập thể. Nước uống phải đáp ứng các tiêu chuẩn về nước uống của địa phương hoặc của Tổ 
chức Y tế thế giới (WHO) và chất lượng nước phải được theo dõi thường xuyên. Tùy thuộc 
vào điều kiện ở địa phương, nước có thể được sản xuất bởi lưu vực riêng biệt và các thiết bị 
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xử lý hoặc nước máy từ các công trình hiện có của thành phố nếu các công trình này có đủ 
công suất và chất lượng.  
 
Tiêu chuẩn  

1. Luôn có sẵn nước uống miễn phí cho người lao động.  
 

2. Nước uống đạt các tiêu chuẩn về nước uống của quốc gia/địa phương hoặc của Tổ 
chức WHO. 

 
3. Tất cả các bể chứa được sử dụng để chứa nước uống được xây dựng và che đậy để 

tránh ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn và cần được súc rửa sạch ít nhất mỗi năm hai lần.  
 

4. Chất lượng nước uống được giám sát trước mỗi đợt thanh tra đánh giá chứng nhận 
Rainforest Alliance và bất kỳ lúc nào khi có hoặc phát hiện nguy cơ ô nhiễm nguồn 
nước. 
 

Nước thải và chất thải rắn: Việc xử lý và thoát nước thải cũng như xử lý và vứt bỏ chất thải 
rắn phải tuân thủ các luật lệ của địa phương và được thiết kế đầy đủ nhằm ngăn ngừa nhiễm 
bẩn vào bất kỳ vùng nước nào, nhằm đảm bảo vệ sinh và tránh lây lan các bệnh truyền nhiễm, 
sinh sản và phát triển của muỗi, ruồi, loài gặm nhấm, và các sinh vật khác. Tùy thuộc vào tình 
hình thực tế ở địa phương, các dịch vụ xử lý và tiêu hủy chất thải có thể được cung cấp bởi 
các cơ sở chuyên dụng hoặc các công trình hiện có của thành phố.  
 
Tiêu chuẩn  

1. Nước thải, nước cống, thức ăn, và bất kỳ chất thải nào khác được thải ra đầy đủ, tuân 
theo các tiêu chuẩn của địa phương và không gây bất kỳ tác động, ảnh hưởng đáng 
kể nào đến dân cư ở lân cận, môi trường tự nhiên và các cộng đồng xung quanh.  

 
2. Khoảng cách giữa các điểm mà nước nhiễm bẩn hoặc chất thải được thải ra và nguồn 

nước ngọt cung cấp cho trang trại hoặc các thành viên trong cộng đồng để phục vụ 
cho sinh hoạt của con người ít nhất phải là 50 mét.  

 
3. Chất thải ít nhất phải được phân loại thành chất thải có thể phân hủy được/hữu cơ và 

không thể phân hủy được/vô cơ. Sẽ tốt hơn nếu chất thải được tách ra thành các loại 
chất thải khác nhau như: thủy tinh, cao su, kim loại, v.v.  

 
4. Chất thải độc hại mà tạo ra các nguy cơ về sinh học, hóa học, vật lý hoặc các nguy cơ 

khác phải được tách ra và xử lý theo luật pháp của địa phương. 
 

5. Các thùng chứa riêng biệt để thu gom rác thải được cung cấp và đổ rác thường xuyên. 
Phải cung cấp đủ số lượng thùng chứa rác. Cách tốt nhất là cung cấp các thùng chứa 
không rò rỉ, thấm nước, không hấp thu, không rỉ sét và ăn mòn, ngăn chặn các côn 
trùng và loài gặm nhấm. Cần phải thu gom rác ở các thùng chứa đó thường xuyên (sẽ 
được quyết định căn cứ vào nhiệt độ và khối lượng rác phát sinh) nhằm tránh mùi hôi 
khó chịu do quá trình phân hủy các chất hữu cơ.  

 
6. Việc tiêu diệt sâu hại, kiểm soát côn trùng/sinh vật truyền bệnh, và khử trùng diệt 

khuẩn được tiến hành khắp các công trình, phương tiện sinh hoạt tuân theo kế hoạch 
Quản lý Dịch hại Tổng hợp (IPM) hoặc theo yêu cầu của địa phương. Ở những nơi 
được chứng nhận, việc giám sát sâu bệnh và côn trùng/sinh vật truyền bệnh cần được 
thực hiện thường xuyên theo đúng yêu cầu của kế hoạch Quản lý dịch hại tổng hợp.  
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YÊU CẦU CỐT LÕI 5.7.2 

 
5.7.2 Trẻ em sống tại cơ sở và trong độ tuổi đi học được đến trường. Trẻ em có thể:  

• Đến trường ở khoảng cách đi bộ an toàn. 

• Đến trường với khoảng cách di chuyển hợp lý, có phương tiện giao thông an toàn. 

• Được tham gia học tập tại chỗ (tại trang trại/cơ sở nơi bố mẹ làm việc) ở trình độ được 
công nhận và tương đương. 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI THÍCH ĐỐI VỚI YÊU CẦU 5.7.2 

 
Khoảng cách đi bộ an toàn và khoảng cách di chuyển hợp lý: Số lần và khoảng cách đi 
từ nhà đến trường của trẻ em phải hợp lý liên quan đến điều kiện của từng khu vực, khí hậu 
và lộ trình, và phải tuân thủ theo luật pháp liên quan của địa phương.  
 
Tiêu chuẩn 

1. Khoảng cách được đo bằng lộ trình ngắn nhất mà theo đó một trẻ em (có người lớn 
đi cùng nếu cần thiết) có thể đi bộ an toàn. 
 

2. Một ngôi trường phù hợp được định nghĩa là ngôi trường đủ tiêu chuẩn nằm ở gần 
nhất với nơi ở, cung cấp chương trình giáo dục phù hợp với độ tuổi, khả năng và năng 
khiếu của trẻ em theo như hướng dẫn trong các quy định/luật lệ của quốc gia/địa 
phương.  
 

3. Nếu có thể, trẻ em dưới 16 tuổi không nên đi một mình đến trường xuyên qua các nơi 
mà không an toàn cho các em như: các khu rừng rậm, băng qua sông mà không có 
cầu, vùng hoang vắng/sa mạc, khu vực xử lý chất thải, v.v.. 

 
4. Ngôi nhà của một trẻ em được định nghĩa là nơi mà trẻ em đó thường xuyên cư trú.  

 
Khi chưa có luật pháp của địa phương thì các thông số sau đây phải được tuân theo:  
 

 Vùng Độ tuổi  Khoảng cách đi bộ 
tối đa/chuyến đi  

Thời gian đi bộ tối 
đa/chuyến đi  

Nông 
thôn  

5 đến 10 tuổi  0 đến 3km 30 phút  

10 đến 15 tuổi 0 đến 5km 1 giờ 

Nguồn: Báo cáo tham luận số 308 về Nhân sự của Ngân hàng thế giới (World Bank Staff 
Working Paper No. 308) 
  
Phương tiện giao thông an toàn: Nếu người thuê lao động cung cấp/bố trí phương tiện đi 
lại cho người lao động thì phương tiện đó phải đáp ứng các tiêu chuẩn vận chuyển an toàn, 
ít nhất bao gồm các tiêu chí sau:  

• Có ghế riêng cho từng hành khách hoặc ghế băng với đủ chỗ cho từng hành khách.   

• Ghế ngồi được gắn vào xe một cách an toàn, chắc chắn.  

• Xe phải có dây an toàn theo yêu cầu của pháp luật tại địa phương. 

• Nếu phương tiện đi lại có cửa sổ thì các cửa sổ này không bị vỡ hoặc rạn nứt.  

• Tất cả các cửa được cài chặt một cách phù hợp.  

• Có thông gió phù hợp. 

• Bên trong xe không có lỗ thủng hoặc những chỗ bị gỉ sắt. 
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• Xe hoạt động tốt và tuân thủ các quy định của địa phương về việc cho phép sửa chữa 
và vận hành. 

Nếu người thuê lao động cung cấp cho người lao động phương tiện đi đến nơi làm việc thì xe 
đó phải được bảo hiểm phù hợp và được điều khiển bởi người lái xe có giấy phép lái xe.  
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5. NHỮNG YÊU CẦU CÓ THỂ ÁP DỤNG CHO CÁC TRANG TRẠI NHỎ 
VÀ BAN QUẢN LÝ NHÓM  

YÊU CẦU CỐT LÕI 5.7.3 

5.7.3 Người lao động và gia đình của họ đang ở hoặc tạm trú tại chỗ ở an toàn, sạch sẽ và 
tươm tất có xét đến điều kiện địa phương và khả năng của mỗi nhà sản xuất, và bao gồm:  

• Chỗ ở an toàn; xây dựng trên vị trí không nguy hiểm, cấu trúc bảo vệ chống chịu các 
điều kiện thời tiết khắc nghiệt, bao gồm ít nhất là sàn khô, tường kiên cố và trong tình 
trạng tốt  

• Các tuyến đường sơ tán được đánh dấu cho chỗ ở theo nhóm. 

• Bảo vệ chống ô nhiễm không khí và dòng chảy bề mặt. Trang bị đầy đủ hệ thống thoát 
nước thải, công trình vệ sinh và thải bỏ chất thải. 

• Tiếp cận nguồn nước uống an toàn. 

• Trang bị đầy đủ công trình vệ sinh và thiết bị rửa. Đảm bảo sự an toàn và quyền riêng 
tư của các nhóm dễ bị tổn thương, ít nhất là bằng các tiện nghi đủ ánh sáng và có 
khóa. 

 
Khuyến Nghị R115 của ILO về Nhà Ở của Người Lao Động, 1961 (Số 115) 
 

HƯỚNG DẪN GIẢI THÍCH ĐỐI VỚI YÊU CẦU 5.7.3  

Chỗ ở an toàn: được định nghĩa là một ngôi nhà được xây dựng trên vị trí không nguy hiểm, 
có kết cấu đủ để bảo vệ cho người cư ngụ trong ngôi nhà đó có thể chống chịu các điều kiện 
thời tiết khắc nghiệt như mưa, nóng, lạnh và ẩm ướt. Nó phải bao gồm ít nhất là sàn khô, 
được xây cao hơn mặt đất bằng xi măng, đá, nền bằng gạch/đá lát hoặc gỗ hoặc đất sét; nền 
nhà bằng đất sét chỉ có thể được chấp nhận nếu được bít kín/chèn chặt và san phẳng. Tường 
phải được xây kiên cố bằng gạch hoặc xi măng, tấm panel đúc sẵn, gỗ, đất sét, bùn, đất, đá 
hoặc kim loại, chắc chắn và tình trạng của bức tường không thể hiện nguy cơ rủi ro cho người 
lao động. Phải có mái nhà và không bị dột.  
 
Vị trí không nguy hiểm: là vị trí tránh được ngập lụt và các mối nguy hiểm khác từ thiên 
nhiên như: tuyết lở, lở đất, núi lửa phun trào, và những hiểm họa khác. Những vùng không 
áp dụng thuốc bảo vệ thực vật được xác định rõ bởi Rainforest Alliance phải được tuân thủ 
giữa nhà ở và cây trồng đã được xử lý. Tương tự, không nên để khu vực để ở hoặc sinh hoạt 
tiếp xúc với hơi bốc ra từ các chất hóa học, nhiên liệu, hoặc các chất khác có hại cho sức 
khỏe con người.  
  
Đánh dấu tuyến đường sơ tán: Khi có đám cháy/hỏa hoạn hoặc bất kỳ sự cố nào khác mà 
người lao động cần phải sơ tán khỏi tòa nhà, sự hỗn loạn và hoang mang, bối rối có thể xảy 
ra. Vì vậy, các tuyến đường sơ tán được đánh dấu rõ ràng để tất cả những người lao động 
có thể thấy được là rất quan trọng. Việc đánh dấu cần phải dễ nhìn và dễ hiểu đối với tất cả 
mọi người lao động. Phải đánh dấu bằng các ký hiệu rõ ràng ở khắp các tuyến đường thoát 
hiểm. Tốt nhất là những dấu hiệu này có thể nhìn thấy được khi không có điện.  
 
Bảo vệ chống dòng chảy bề mặt, hệ thống thoát nước thải, hoặc các loại chất thải khác: 
 

• Nước thải và chất thải rắn: Việc xử lý và thoát nước thải cũng như xử lý và vứt bỏ chất 
thải rắn phải được thiết kế đầy đủ nhằm ngăn ngừa nhiễm bẩn vào bất kỳ vùng nước 
nào, nhằm đảm bảo vệ sinh và tránh lây lan các bệnh truyền nhiễm, sinh sôi nảy nở 
của muỗi, ruồi, loài gặm nhấm, và các sinh vật khác.  

• Các thùng chứa riêng biệt để thu gom rác thải được cung cấp và đổ rác thường xuyên. 
Cần phải thu gom rác ở các thùng chứa đó thường xuyên (sẽ được quyết định căn cứ 
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vào nhiệt độ và khối lượng rác phát sinh) nhằm tránh mùi hôi khó chịu do quá trình 
phân hủy các chất hữu cơ.  

• Khoảng cách giữa các điểm mà nước nhiễm bẩn hoặc chất thải được thải ra và nguồn 
nước ngọt cung cấp cho trang trại hoặc các thành viên trong cộng đồng để phục vụ 
cho sinh hoạt của con người ít nhất phải là 50 mét. 

 
Nước uống an toàn: Đối với các trang trại nhỏ, nếu không thể tiếp cận được nước uống 
công cộng an toàn, ban quản lý thực hiện chương trình đào tạo và xây dựng tài liệu/lưu hồ 
sơ nhằm hướng dẫn cho các thành viên nhóm về xử lý nước uống bằng cách đun sôi, lọc, 
hoặc khử trùng bằng clo, và cách ngăn ngừa nước nhiễm bẩn. Các trang trại thành viên phải 
chứng minh rằng họ thực hiện một trong số các phương pháp này nhằm đảm bảo rằng nước 
cung cấp cho người lao động là an toàn.  
 
Công trình vệ sinh và thiết bị rửa đầy đủ: Việc tạo điều kiện để người lao động duy trì tiêu 
chuẩn vệ sinh cá nhân tốt là cần thiết, và cũng để ngăn ngừa nhiễm bẩn và lây lan các bệnh 
tật do thiếu các trang thiết bị vệ sinh. Các thiết bị và công trình vệ sinh sẽ luôn bao gồm bất 
kỳ trong số những thiết bị/phương tiện sau: hố xí, nhà vệ sinh, bồn tiểu tiện, bồn rửa mặt và 
vòi sen. Thiết bị vệ sinh và nhà vệ sinh cần được giữ sạch và trong tình trạng hoạt động tốt. 
Các công trình/thiết bị vệ sinh nên được xây dựng bằng vật liệu mà có thể lau dọn sạch dễ 
dàng và đảm bảo sự riêng tư, kín đáo.  
 

6. CÁC THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA ĐỐI VỚI CÁC YÊU CẦU KHÁC  

Vật liệu xây dựng bền: Các thành phần kết cấu xây dựng mà có thể chịu được hao mòn, áp 
lực, hoặc hư hỏng; bền bỉ trong điều kiện của địa phương.  
 
Nhà bếp/trang thiết bị nấu ăn: 

1. Nơi nấu ăn phải ở những khu vực không có mùi khó chịu, bụi bẩn, hoặc các chất gây 
ô nhiễm khác và không bị ngập nước, và có hệ thống thoát nước đầy đủ.  

 
2. Khu vực nấu ăn cần có hệ thống thông khói đầy đủ nhằm tránh tình trạng khói tụ lại 

trong nhà hoặc trong khu vực.  
 

3. Các tòa nhà và các cơ sở cần được xây dựng vững chắc và được duy trì trong tình 
trạng tốt, và cần tránh để các tạp chất không mong muốn từ vật liệu xây dựng rơi vào 
thức ăn.  

 
4. Các tòa nhà và các cơ sở phải bố trí kho lưu trữ thực phẩm phù hợp. Khu vực kho 

chứa (thực phẩm) phải được bảo vệ khỏi ẩm ướt, sâu bệnh và cách biệt với kho chứa 
hóa chất và các mối nguy tiềm ẩn khác.  
 

5. Các tòa nhà và các cơ sở cần được thiết kế theo cách có thể dọn vệ sinh đầy đủ và 
dễ dàng. 
 

6. Các tòa nhà và các cơ sở cần được thiết kế đảm bảo ngăn không cho sâu bệnh và 
động vật vào ẩn náu.  
 

7. Nhà vệ sinh và những nơi nuôi nhốt động vật cần cách biệt hoàn toàn với khu xử lý, 
chế biến thức ăn.   Không nên để các công trình này mở cửa hướng thẳng vào khu 
chế biến thức ăn.  
 

Sàn nhà được bịt kín: Sàn nhà có lớp phủ không thấm, không rỗng, không có vết rạn nứt 
hoặc lỗ hổng nhằm tránh bị các chất cặn, chất bẩn và vi sinh vật đọng lại.  
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7. HƯỚNG DẪN QUAN SÁT  

Mục tiêu của bảng này là cung cấp cho những người thực hiện và các thanh tra viên cách 
thức đánh giá thực tế liệu các yêu cầu cơ bản về chỗ ở và vệ sinh của các nơi đó có được 
đáp ứng hay không. Bảng này đưa ra cách thức đánh giá các yêu cầu chính về điều kiện nhà 
ở được nêu ở Chương 5 trong Tiêu chuẩn Nông nghiệp Bền vững 2020.  
 

Chủ đề  Yếu tố để quan sát  

Vị trí và công trình  
 

• Ở vùng lũ lụt, nhà được xây nâng cao hơn mặt đất. 

• Nhà ở tuân thủ quy định về những vùng không áp 
dụng thuốc bảo vệ thực vật trong tiêu chuẩn và không 
bị nhiễm bẩn bởi hơi (nước), khói hoặc bụi bặm gây 
nguy hiểm đến sức khỏe của những người sống trong 
ngôi nhà đó. 

• Cấu trúc ngôi nhà vững chắc, vật liệu cũng như thiết 
kế của ngôi nhà bảo vệ những người cư trú trong đó 
không bị ảnh hưởng bởi các điều kiện khí hậu bên 
ngoài. Tường không bị rạn nứt hoặc nghiêng lệch gây 
nguy hiểm cho những người đang cư trú trong ngôi 
nhà.  

• Sàn nhà được giữ khô ráo và không có nơi nào bị 
đọng nước bẩn hoặc ẩm ướt. 

Sức khỏe và vệ sinh  
 

• Môi trường khu nhà ở sạch sẽ và gọn gàng, ngăn nắp.  

• Có đủ nước cho tất cả mọi người sử dụng, chứa trong 
bể sạch và được đậy kín.  

• Nước đã được xử lý để sử dụng trực tiếp được chứa 
trong các thùng chứa sạch sẽ và được đậy kín.  

• Có các thùng có nắp đậy để chứa rác bên trong nhà.  

• Nước thải được xử lý và thải đi theo cách mà có thể 
hạn chế sự phát triển, lây lan bệnh tật.  

• Quan tâm, chú ý trong việc chuẩn bị và bảo quản thực 
phẩm và các vật dụng nhà bếp. 

• Nhà ở được bảo vệ khỏi bị côn trùng và các loài gặm 
nhấm xâm nhập vào.  

Thoải mái và tiện nghi  
 

• Có khu vực riêng cho gia đình và cho những lao động 
cá nhân (không sống cùng gia đình ở nơi làm việc).  

• Bố mẹ và con cái sống trong cùng một ngôi nhà.  

• Mỗi người lao động có 01 giường riêng và phòng ngủ 
tuân theo các thông số về chỗ ở của yêu cầu 5.7.1. 

• Bố trí các nơi riêng biệt trong nhà để ngủ, nấu ăn và 
sinh hoạt xã hội.  

• Mỗi người lao động có một nơi để lưu trữ đồ dùng cá 
nhân của mình một cách an toàn.  

Được phỏng theo: Hướng tới Nhà ở lành mạnh - Facilitator's Guide, Tổ chức Y tế Pan 
American. 
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8. HƯỚNG DẪN BẰNG HÌNH ẢNH  

  

Điều kiện nhà ở tồi tàn  

  
Nhà ở tạm thời cho người lao động được xây dựng bằng vật liệu không bền ở sàn nhà, 
không có thông gió hoặc ánh sáng, không có điện, nước máy, công trình/thiết bị vệ sinh 
hoặc nhà bếp, không có đầy đủ hệ thống thoát nước, thiết bị vệ sinh và thiết bị thải bỏ chất 
thải.  

Điều kiện nhà ở tốt  

  

Nhà ở cho người lao động bền chắc với đầy đủ hệ thống thông gió và ánh sáng, biển chỉ 
dẫn, có thông gió, có điện và hệ thống thoát nước mưa, và sàn nhà khô và được đóng kín.  
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Điều kiện công trình vệ sinh kém  

  
Lắp đặt vòi tắm hoa sen trong tình trạng bấp 
bênh. Không có các vách tường và cửa để 
đảm bảo sự kín đáo, riêng tư.  

Nhà vệ sinh không có cửa, nền nhà bị ngập 
không có hệ thống thoát nước, và không có 
cửa để đảm bảo kín đáo và an toàn cho 
những người sử dụng nó.  

Công trình vệ sinh trong tình trạng hoạt động tốt  

  

Phòng tắm được xây dựng bằng vật liệu bền, dễ lau rửa, có thông gió, ánh sáng và có cửa 
có khóa. 
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Thiếu hệ thống thoát nước phù hợp 

  

Những bức ảnh này cho thấy khu vực nhà ở và khu vực chung có khuyết điểm nằm ở hệ 
thống thoát nước thải từ các ngôi nhà. Trong cả hai trường hợp này sẽ tạo ra mùi, lây 
truyền ký sinh trùng, và phát triển các vật trung gian truyền bệnh. 

Hệ thống thoát nước đầy đủ, phù hợp  

  
Các khu vực khô ráo và có đầy đủ các hệ thống thu gom và thải nước mưa và nước sinh 
hoạt. 
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