UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ Y TẾ
Số: 1840/SYT- NVY
V/v thực hiện “Hướng dẫn các
phương án phòng chống dịch COVID19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu
công nghiệp”

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 6 năm 2021

HỎA TỐC
Kính gửi:
- Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã.
Thực hiện Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ trưởng Bộ
Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn các phương án phòng chống dịch COVID-19
tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp”; Sở Y tế - Cơ quan thường trực
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị các sở, ngành, đoàn thể
cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo thực hiện những nội dung
sau:
1. Chỉ đạo các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, cụm công
nghiệp, khu kinh tế và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện
“Hướng dẫn các phương án phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh
doanh, khu công nghiệp” ban hành kèm theo Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày
05/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
2. Một số lưu ý trong quá trình thực hiện:
2.1. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, cụm công nghiệp,
khu kinh tế:
- Ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch với Ban Quản lý
khu kinh tế, UBND huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn.
- Thành lập Ban quản lý hoặc tổ An toàn COVID-19 tại các nhà trọ; bố trí
người lao động cùng phân xưởng thì ở cùng phòng trong nhà trọ (đối với khu ký
- Yêu cầu người lao động thực hiện nghiêm 5K, ghi nhớ lịch trình đi lại/tiếp
xúc để phục vụ truy vết khi cần.
- Tổ chức xét nghiệm sàng lọc bằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc
xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu gộp, tối thiểu 05-07
ngày/lần cho: toàn bộ NLĐ tham gia cung cấp các dịch vụ có tiếp xúc với NLĐ
tại CSSXKD và tối thiểu 20% NLĐ tại CSSXKD có nguy cơ cao (lưu ý các đối
tượng: tổ trưởng tổ sản xuất, quản đốc phân xưởng, lãnh đạo công ty, người vận
chuyển, giao nhận hàng...). Nếu kết quả xét nghiệm dương tính, thực hiện cách ly
và xét nghiệm RT-PCR mẫu đơn để khẳng định.
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- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị phòng chống dịch cần thiết (phương
tiện phòng hộ cá nhân, găng tay, khẩu trang, dung dịch khử khuẩn tay, hóa chất
khử khuẩn môi trường).
- Chủ động phương án cách ly y tế, bố trí các khu cách ly để đáp ứng tình
huống khi có nhiều trường hợp F1, F2 được phát hiện lúc đang làm việc hoặc khi
đang ở ký túc xá theo nguyên tắc ưu tiên cách ly tại chỗ trong cơ sở sản xuất kinh
doanh, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế; hạn chế di chuyển người
lao động ra các khu vực không có dịch.
2.2. Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện:
- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ
tất cả các nhà trọ trên địa bàn theo hướng dẫn tại Phụ lục 2; yêu cầu ban quản lý
nhà trọ/ký túc xá người lao động ký cam kết và thực hiện các quy định phòng,
chống dịch.
- Thành lập các tổ công tác liên ngành của địa phương để kiểm tra, giám sát
việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu
công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế, đặc biệt là những cơ sở có quy mô
lớn, nguy cơ lây lan cao; xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm quy định phòng, chống
dịch, kể cả đình chỉ hoạt động.
2.3. Về việc vệ sinh khử khuẩn tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công
nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế khi có trường hợp mắc bệnh: Tiến hành vệ
sinh khử khuẩn theo hướng dẫn tại Công văn 1560/BYT-MT ngày 25/3/2020 của
Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời khử trùng và xử lý môi trường khu vực có
bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng.
(Hướng dẫn các phương án phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất
kinh doanh, khu công nghiệp, Công văn 1560/BYT-MT ngày 25/3/2020 của Bộ Y
tế và các phụ lục gửi kèm)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Ban Giám đốc Sở;
- Trung tâm KSBT;
- Các TTYT tuyến huyện;
- Lưu VT, NVY.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Lương Tâm
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Mẫu Cam kết phòng chống dịch COVID-19 của CSSXKD
TÊN DOANH NGHIỆP

Số: ………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…….., ngày

tháng 5 năm 2021

BẢN CAM KẾT VỀ THỰC HIỆN ĐẦY ĐỦ QUY ĐỊNH
PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
Thực hiện “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch
COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”ban hành kèm theo Quyết
định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống
dịch COVID-19 và “Hướng dẫn các phương án phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở
sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp” ban hành kèm theo Quyết định số 2787/QĐBYT ngày 05/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Đơn vị: ……………………………………………………….…………………
Địa chỉ:……………………………………………………………….…………
Mã số doanh nghiệp: ……………………………….………………………..…
Tổng số lao động tại thời điểm cam kết…………...……………………………
Tên Giám đốc/người đại diện pháp luật doanh nghiệp:
Điện thoại: ……………………………Email: ……………………………
Cam kết thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định phòng, chống dịch COVID 19 theo hướng dẫn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cụ thể các nội dung chính
sau:
1. Tự rà soát, lập kế hoạch và bố trí nguồn lực triển khai thực hiện công tác
phòng, chống dịch Covid – 19 tại nơi làm việc và ký túc xá theo hướng dẫn tại Quyết
định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống
dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây
nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động” và Hướng dẫn
các phương án phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công
nghiệp” ban hành kèm theo Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ
trưởng Bộ Y tế.
2. Thường xuyên thực hiện công tác đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại
nơi làm việc theo quy định tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban
Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và báo cáo định kỳ hằng tháng theo các
hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; thực hiện nghiêm các quy định phòng chống
dịch, tự đánh giá mức độ an toàn, cập nhật lên bản đồ an toàn COVID-19
3. Thường xuyên tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn
của ngành y tế (như các pano, áp phích, khẩu hiệu…). Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở
và yêu cầu người lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, thực
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hiện nghiêm yêu cầu“5K” (Khẩu trang, Khử khuẩn, Không tụ tập, Khoảng cách, Khai
báo y tế).
4. Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị và các điều kiện cần thiết phục vụ công tác
phòng chống dịch bệnh theo quy định. Chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng,
chống dịch tại đơn vị và bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động. Thường xuyên
tự kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 cũng như
có phương án để khắc phục các tồn tại nếu có.
5. Tổ chức thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người lao động trong
doanh nghiệp và những người liên quan (người cung cấp, vận chuyển vật tư, hàng hóa,
suất ăn…); Kiểm tra đo thân nhiệt và thực hiện rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn hoặc
xà phòng đối với người lao động và người đến liên hệ tại đơn vị. Thực hiện việc ghi
chép hàng ngày danh sách thông tin người đến đơn vị để theo dõi, phối hợp khi cần
thiết. Đảm bảo nhân viên trong quá trình làm việc và khách đến nơi liên hệ phải đeo
khẩu trang. Tổ chức bố trí nhân viên vào giờ ăn đảm bảo khoảng cách mỗi người tối
thiểu theo hướng dẫn và lượt phục vụ ăn hợp lý, an toàn.
6. Thường xuyên thực hiện sát trùng, khử khuẩn và vệ sinh tại đơn vị. Ngoài
những nội dung trên, doanh nghiệp và toàn thể nhân viên chấp hành đúng những quy
định pháp luật về phòng, chống dich bệnh và phối hợp hiệu quả với các cơ quan chức
năng trong trường hợp có người lao động tại đơn vị nhiễm COVID-19 hoặc thuộc đối
tượng bị cách ly do tiếp xúc với người dương tính với COVID-19 và cam kết chấp hành
mọi chế độ điều trị, cách ly và vận động người lao động chấp hành chế độ điều trị, cách
ly của nhà nước.
7. Thực hiện nghiêm công tác phân luồng cách ly y tế, thiết lập phòng cách ly y tế
tạm thời khi có trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19; thực hiện sát khuẩn nhanh các vị trí
nghi ngờ nhiễm dịch, khu vực nhà ăn, nơi làm việc …
8. Thiết lập kênh liên lạc với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, UBND,
Trung tâm Y tế các huyện/thành phố và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế. Thực
hiện những biện pháp định phòng, chống dịch COVID -19 khác theo hướng dẫn của cơ
quan có thẩm quyền.
Công ty xin cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật và các cơ quan nhà nước về
công tác phòng, chống dịch tại nơi làm việc, ký túc xá (nếu có) của Công ty.
Bản cam kết được lưu giữ và niêm yết tại trụ sở đơn vị và gửi 01 bản trước ngày
15/6/2021 đến Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện ……………….để
theo dõi việc thực hiện.

………, ngày …..... tháng ….. năm 2021
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức vụ)

