BAN CH DO PHONG
CHONG DICH COVID-19
TH! XA CIYA LO
So:766 /CV-BCD

CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Htnh phüc
Ct't'a Ló, ngày02 tháng06 näni 2021

V/v tang cuO'ng kiêm tra, giám
sat phOng, chông djch COVID19 tii CSSXKD, cong ty doanh
nghip vâ các doii vj dâu tu xây
dirng trên dja bàn

KInh giri:
- TrLrng các phOng, ban, ngành, dcin vj trên dja bàn thj xä;
- Ban chi dto phOng, chng djch Covid- 19 các phumg;
- Các cong ty doanh nghip, co sâ san xut, kinh doanh vâ
don vj du tu xay dixng dong trên dja bàn;
Thrc hin Cong vn s 2015/BCD-SYT ngày 01/6/2021 cüa Ban chi dao
phOng, chng djch Covid-19 tinh Ngh An v vic tang cung kim tra, giám sat
phOng, chng djch COVID-19 tai CSSXKD và khu cong nghip. BCD phOng,
chng djch thj xà yêu cãu:
1. Ban chi dxo phOng, cMng dch Covid-19 các phuing: Tiêp tçic thijc
hin các hixing dn, van bàn chi do phOng, chng djch bnh COVID-19 t?i co
s san xut kinh doanh, khu cong nghip (C'SSXKD, KEN) cüa Ban Chi dao
quc gia phOng, chng djch bnh COVID-19 và B Y th d ban hành, ci th:
Cong van s 1096/BYT-MT ngày 23/02/202 1, Cong van s 3836/C V-BCD ngày
05/5/2021 và Cong van s 4150/BYT-MT ngày 21/5/2021 và Cong van s
1738/BCD-SYT ngày 17/5/2021 cüa Ban Chi dto phông chng djch COVID-19
tinh v vic tang cung phOng, chng djch COVID-19 t?i CSSXKD, khu CN;
Cong van sO' 742/UBND-YT ngày 28/5/2021 cia UBND thf xO;
2. Yêu cAu cáê các cOng ty doanh nghip, co s san xut, kinh doanh và
dcm vj du tu xay dung dong trên dja bàn:
- Nghiêm tüc thijc hin Quyt djnh s 2194/QD-BCDQG ngày 27/5/2020
cüa Ban chi dio Quc gia phOng, chng djch COVID-19;
- Thirc hin nghiêm vic dánh giá nguy co lay nhim djch COVID-19 tai
noi lam vic và k tic xá duçc quy djnh tti Quyt djnh s 2194/QD-BCDQG
ngày 27/5/2020 v "Huó'ng dn phOng, chng và dánh giá nguy co lay nhim
djch COVID-19 tti noi lam vic và k tüc xá". Can cr kt qua kim tra, dánh
gia d xem x& quyt djnh cho phép b phn, dày chuyên, phân xumg cüa
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CSSXKD hoc toàn b CSSXKD có duc tip tiic san xuAt hoc diirng san xuât
d khc phixc, dam bão an toàn phông, chng djch.
- Xây dirng k hoch, b trI kinh phi t chirc xét nghim bang test nhanh
kháng nguyen SARS-COV-2 hang tuAn cho các di tup'ng lien quan và báo cáo
kt qua cho Trung tam Y th thj xã; Các di tuçmg phài xét nghim hang tuân bao
gôm:
+ Toân b ngu?i lao d5ng tham gia cung dp các dlch v1i cho các cong ty
doanh nghip, Co s san xut, kinh doanh và don vj dAu Ui xây dirng nhu: an
ung, djch v11 khách san, lu'u trü cho chuyên gia, vn chuyn vat tu, hang hóa,
sira chUa, bào duO'ng, bào tn may móc...
+ Xét nghim ngu nhiên cho 20% ngui lao dng t?i các cong ty doanh
nghip, co sâ san xut, kinh doanh và don vj da tu xay drng dOng trên dja bàn
và khu nhà tr9 cüa ngui lao dng có nguy co.
- Quân l chat chë ngui lao d5ng di, dn ti.r khu virc có djch hoc tham
gia các sir kin tp trung dong ngu?i Co nguy co cao. Yêu cau phãi thijc hin
khai báo y t bt buôc di vci tht cä ngui lao dng trong khu cong nghip va
nhng ngixi lien quan (ngicài cung ca'p djch vi, suit an, vin chuyé'n vt tu,
hang hoa...).
- Khi có ca mc COVID-19 tii các cong ty doanh nghip, Co s san xuAt,
kinh doanh và don vj dau tu xay dirng dóng trên dla bàn, trwrc khi dua các
trung hçip tip x1ic gAn (Fl) di cách ly y tA thi phái thçrc hin phân nhóm theo
n'rng day chuyn, phân xu&ng san xut và müc d nguy co tip xüc; Nhü'ng
nhóm có cCing nguy co b trI cách ly y t trong cñng phân khu cách ly.
Nhn dixçic cong van nay yêu cãu TruO'ng các phOng, ban, ngành cp thj,
BCD phOng, chng djch Covid-19 các phithng, các cong ty doanh nghip, co sO'
san xut, kinh doanh và don vj dAu tu xây dirng dóng trén dja bàn nghiêm tüc
trin khai thuc hiên. > ''
No'! n/iOn:
- Nhir trên;
- SO Y t;
- TT Thj Qy, HDND thj x;
- CT, cac PCT UBND thi xà;
- MTTQ thj xã và các doàn the;
- Luu VT,
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