SAO Y; UBND Huyện Ba Chẽ; 30/7/2021

UY BAN NHAN DAN
HUYN BA CHE
S6: 'W%UBND-YT

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip - Ttr do - Hinh phác
Ba Chê, ngày 30 tháng 7 nám 2021

V/v thirc hin các bin pháp cp bach
trong phông chong djch CoVid-19 ti
cim Cong nghip

KInh gut. - Các co sà san xut, kinh doanh, nhà may, ciim Cong nghip
Narn Son.
- Chü tjch UBND các xã, thj trân.

Can cir tInh hInh djch bnh tai các tinh trong nuâc din bin ht sirc phrc tp
do biên the cüa virus SARS-CoV-2 lay lan rt nhanh.Thirc hin kin chi dto cüa
dOng chI Bi thu I-1uyn uS' tai buOi lam vic vth các doanh nghip Citm cong nghip
Nam Son ngày 29/7/202 1 v tInh hInh hoit dng san xuAt kinh doanh và Phu'ang an
phông chng Covid-19; US' ban nhân dan huyn yêu cu:
1. Các cos&sãn xut, kinh doanh, cuni cong nghip Nam Son:
- Ngu'ii drng du Co s?i chju trách nhim trirc tip, toàn din, kiêm soát chtt
chë cong tác phOng, chông dich, ngithi ra, vào Co sâ san xut, kinh doanh, nhà may,
ci,m cOng nghip, không d phát sinh mrn bnh vào don v, co s& san xut, kinh
doanh; Phi hçp vth Phông Y té, Trung tam Y t huyn hang tu.n triên khai l.y
mu xét nghim ngu nhiên SARS-CoV-2 luân phiên 20% s ngLthi lao dng cüa
don vj theo cOng van s 101 5/UBND-YT ngày 18/6/2021 cüa UBND huyn.
- Rà soát li phucing an phông, chng dch Covid-19 khi có ca nghi rnc/m&c
Covid-19; b sung, hoàn thin phuong an theo QD s 2878/QD-BYT ngày
05/6/202 1 cüa B Y t v vic ban hành" Hithng dn các phucmg an phOng chng
djch Covid-19 ti CáC co sâ san xut, kinh doanh, citm cOng nghip" cho phñ hçip
vâi tInh hInh thuc tê.
- Tip ti,ic phát huy näng lrc cüa t Covid ti CaC co S1 san xut, kinh doanh,
phân xuing, cirn cong nghip trong cOng tác phông, chng djch Covid-19.
- Chun bj dy dü 4t tu, co sâ vt cht, trang thit bj phông chng djch theo
quy mô, dc thii và s lao dng thirc th cüa don vj theo diTing phuong an dà xây
drng:
+ Bàn kiêm tra than nhit ti cng ra vào, dirn quét ma QR (khu trang, nuâc
sat khun tay, nhit k din t1r).
+ B trI phOng each ly y t tam thai (co 1i di riêng): 02 phông (01 chai sat
khuân tay có nOng d cOn 60-80%, 01 hp khâu trang, thüng dçrng ráC thai có nap
dy 1 rnàu yang, 1 màu xanh): (1) 01 phông b trI tai cOng ra vào: cho ngui co
biu hin ho, s&, khó thi ho.c nhüng trung hçp có yu to djch t qua khai báo y
t ban du; (2) 01 phOng b trI tai phân xu&ng san xuât cho ngtthi có biêu hin ho,
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s&, khó th&. .hoc nhti'ng tnthng hcip nghi rnc/mc Covid-19 trong qua trInh lam
viêc tai dcn vi.
+ B trI dy dü dung djch sat khun tay tai các vj tn thun tin ô' khu virc rat
vào các phân xuâng.
+ Khu trang y t: 2 chik/ ngu?ñ/ ngày.
+ S theo dOi ljch trInh di chuyn cüa cong nhân (HQ ten, tui, dja chi, s din
thoai, yu té djch t, ljch trInh di chuyCn, tiCn sir bnh tat, than nhit).
+ Hoá chat khi:r khu.n: ClominB 25%, cn 70° tu' theo nhu cu thuc t.
- Quán trit cong nhân ti dn vj không nCn ra khôi tinh và không dn vñng có
djch vào thyi dim hin nay; tnthng hqp thijc si.r can thiêt phài di tói các dja
phucing có djch hoc có tip xic vâi ngun lay, khi trâ v nai lam vic du?c coi là
Fl, F2, F3, F4 phãi thirc hin khai báo y tê, tir theo döi sirc khóe và cách ly (tu'
theo mirc do nguy cor), lam xét nghim tçr nguyen. Nhüng trung hçip nguô'i lao
dng dã di dn và v tr các ô djch theo phân vüng dch mOi nht cüa B Y tê
phãi duçic coi là F 1 (cách ly tp trung có trã phi) vã thc hin dy diü, nghiêm tue
các bin pháp phông, chng djch theo quy djnh.
- Tt Ca ngithi lao dng th1rc hin deo khu trang thithng xuyên trong su& qua
trinh lam vic và dam bão khoàng cách khi lam vic.
- Dam bâo an toàn thirc phm khi t chirc an ca cho cong nhân ti don vj:
+ B tn xà phông, dung djch sat khuâri tay & khu vrc rira tay cüa nhà an.
+ Giüa các bàn an tai bp an có ming chin gi9t bin, chia các khung gi& dam
bào giãn cách; bé tn ch ngôi an ca so le, lich gi& darn bão không t.p trung dông
ngix&i ti cang mt th&i dirn.
- Co bàn cam kt thirc hin cong tác phông, chông djch Covid-19 cüa ngu&i
lao dng v&i nguôi si:r diing lao dtng.
- Phi hqp vâi Phông Van boa và Thông tin tuyCn truyn thirc hin 5k, trin
khai thg ding cong ngh thông tin trong phông, chông djch Covid- 19 (cài dt
Bluezone, S süc khoê din t&) cho cOng nhân trong cOng ty.
- Nu cci s& san xut,kinh doanh, nba may, clim cong nghip d xày ra Co ca
rnc Covid-19 do li chü quan, lo là, mat cành giác cüa doanh nghip thI ngu&i
dung du doanh nghip hoàn toàn chju trách nhim truâc UBND huyn. Xü l và
dung hot dng dôi v&i các cci so khOng chap hành nghiêm quy djnh ye phông
cMng djch theo quy djnh.
2. Uy ban nhân dan các xa, thj trãn:
- Chi do Tram Y t phi hçp vó'i các ban ngành, doàn th kim tra các doanh
nghip thuc dla bàn quân 1 ye KC hoich phông chOng Covid-19 và Phuong an x&
trI khi CO tnr&ng hqp nghi mc/mc Covid-19 theo hu&ng dn cüa BO Y th.
- Kim tra, giám sat djnh k' và dt xut vic thirc hin k hoch, cam kk cüa
cac doanh nghip trén da bàn; xü l nghiem vi phm theo quy djnh cüa pháp lut.
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UBND huyn yêu cu các CG só san xu.t, kinh doanh, nhà may, c1im cong
nghip, Chü tjch UBND các xâ, thj trn khn tru'ang trin khai thirc hin nghiôm
theo ni dung chi dao./.
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