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UBND THANH PHO THAI B1NH
BAN CHI ThO PHONG, CHONG
DICH COVID-19

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
lJçIc Ip - Tir do - Hanh phüc

So: 1/ /CV-BCD

TP. Thai BInh, ngày tháng nám 2021

V/v tang ctrng thirc hin cong tác phOng,
chong dch Covid-19 tti doanh nghip

KInh gñi:
- Phông Kinh t thành ph;
- Trung tarn phát trin Cum cong nghip thành ph;
- Các phOng, dan vj lien quan;
- UBND các phuôTlg, xã.
Thirc hin Cong van so 08/C V-BCD ngày 23/3/202 1 cüa Ban Chi do phông,,
ching djch Covid- 19 tinh Thai BInh v vic tang cu?ng thirc hin cong tác phông,
chng djch Covid- 19 ti doanh nghip, Ban Chi dto thành ph yêu cu các phông,
don vj lien quan, UBND các phu&ng, xa thuc hin mt s ni dung sau:
1. Trung tam phát trin Cirn cOng nghip chü trI, phi hap phông Kinh t,
các phOng, dan v, dja phu'ang lien quan tham mini UBND thành phô k hoach
phông, chng djch Covid-1 9 dOi vói các ciirn cong nghip thuc phm vi quãn 1,
trong do nêu rO phuong an thii'c hin phong tOa, each ly khi có triiông hap mac
Covid-19.
2. Tang cu'O'ng cOng tác kiêm tra, giám sat cOng tác phông chng djch
Covid-19 t?i các doanh nghip.
3. Chi do, yêu câu các doanh nghip thirc hin ni dung sau:
- Thung xuyên tir dánh giá nguy co lay nhim djch Covid-19 theo Quy&
djnh 2194/QD-BCDQG ngày 27/5/2020 cüa Ban chi do Quôc gia phông chông
djch Covid-19 ye huó'ng dn phông, chrig và dánh giá nguy co lay nhim djch
Covid-19 t?i noi lam vic và k' t'ic xá cho ngui lao dng de kjp thai bô sung,
hoàn thin cOng tác phông chOng djch tai doanh nghip; Thirc hin nghiêm cong
tác kim soát ngu?ñ ra vào doanh nghip theo cOng van sO 446/SYT-NVY ngây
19/3/202 1 cña S& Y te ye hu'ó'ng dn vic phân loi, kiêm soát các dOi tu'çmg nguy
co' trong phOng, chng dch Covid-19.
- Xây dçmg kê hoch phOng chng djch Covid-19 cüa doanh nghip (bng
ngOn ngtt tiêng Vit), trong do nêu ro kjch bàn, phuo'ng an thirc hin phong tOa,
each ly dOi vi mt phân xu'ö'ng, mt khu virc hoc toàn b doanh nghip khi CO
truO'ng hap mac Covid- 19 và thông báo d nguô'i lao dng du'gc biêt.
- Trin khai k cam kt thirc hin cOng tác phông chng djch, cách ly khi Co
djch Covid-19 xây ra tai doanh nghip giü'a ngu?i lao dng v&i doanh nghip, gicI'a
doanh nghip vi co quan chü quãn.
- Thixc hin nghiem vic phân luông nhü'ng trixng hap có biu hin ho, s&...
tti phOng y t trong doanh nghip, b trI phOng theo dOi, cách ly tm thñ dam bão
quy djnE.

- Tang cu'ng cong tác tuyên truyn phông ch6ng djch trong doanh nghip.
Cir can b tham gia các bui tp hun lien quan dn phông chng djch Covid-19
do các co quan chirc näng triên khai.
- Rà soát vic sü diing hOa chit d khü khuân ti doanh nghip, can thrc
hin nghiêm vic pha che, san chit; chi s dung nhu'ng san phm dA duqc cong b
Cap phép.
Nh.n Cong van, yêu câu CáC phông, dan v lien quan, UBND các phuông, xã
nghiêm t1ic triën khai thirc
No'i nhân:
-Nhi.rtrên;
- BCD phàng, chong djch cüa tinh;
- TT Thânh u -. HDND TP;
- Die Chx tich, các die PCT UBND TP;
- Các thânh viên BCD TP
- Luu: VT, BCD.
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