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V/v thực hiện nghiêm các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh
Covid-19

Kính gửi: Lãnh đạo doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Nam Định
Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên thế giới
cũng như tại Việt Nam; thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh,
Ban Quản lý các KCN đã ban hành các văn bản số 247/BQLCKCN-DNMT
ngày 29/4/2021, số 249/BQLCKCN-DNMT ngày 01/5/2021 về việc tăng
cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Cùng với đó, ngày 04/5/2021, Ban Quản lý các KCN đã phối hợp với Trung
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) tổ chức kiểm tra việc thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại một số doanh nghiệp trong KCN
Hòa Xá và KCN Mỹ Trung.
Qua kiểm tra cho thấy, phần lớn các doanh nghiệp đã chủ động, quán triệt
và tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại
đơn vị như: bắt buộc người lao động và người đến liên hệ, làm việc phải đeo
khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế; tại doanh
nghiệp có người lao động đến từ vùng dịch, đã tiến hành rà soát, lập danh sách
và theo dõi diễn biến sức khỏe để kịp thời có biện pháp xử lý khi có trường hợp
nhiễm/nghi nhiễm Covid-19... Tuy nhiên, bên cạnh đó, tại một số doanh
nghiệp, ý thức, việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19
của người lao động còn hạn chế như: không đeo khẩu trang trong suốt quá trình
làm việc, không thực hiện triệt để yêu cầu 5K của Bộ Y tế; cá biệt đã có tình
trạng chủ quan, lơ là, thực hiện không đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch
theo quy định tại một vài doanh nghiệp như: không thực hiện đo thân nhiệt, sát
khuẩn bắt buộc đối với người lao động và khách đến làm việc tại khu vực cổng
ra vào...
Để khắc phục ngay các tồn tại nêu trên, đồng thời tăng cường, nâng cao
hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19, Ban Quản lý các KCN yêu cầu
Lãnh đạo doanh nghiệp trong các KCN:
1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư,
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch
Covid-19, Bộ Y tế, các Bộ ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và
hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng, chống dịch Covid-19.
- Tổ chức thực hiện nghiêm, đầy đủ các nội dung đã nêu tại các văn bản số
247/BQLCKCN-DNMT, số 249/BQLCKCN-DNMT của Ban Quản lý các
KCN.
2. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến thông qua các
hình thức như phát thanh, phát tờ rơi, treo panô, áp phích, các biển báo tuyên
truyền… để người lao động trong doanh nghiệp biết tính chất nguy hiểm và tác
hại nghiêm trọng của dịch Covid-19, từ đó có ý thức tự giác, tuân thủ và thực

hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Tổ chức, duy trì thường xuyên
công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19 tại doanh nghiệp. Xây dựng kịch bản ứng phó và báo ngay cơ quan y
tế, các cơ quan có liên quan trong trường hợp người lao động có biểu hiện
nhiễm/nghi nhiễm Covid-19 và thực hiện phương án cách ly tại đơn vị.
3. Chỉ đạo bộ phận có liên quan của doanh nghiệp tiếp tục rà soát, lập
danh sách, yêu cầu khai báo y tế và theo dõi chặt chẽ đối với các trường hợp,
người lao động có liên quan đến các địa điểm, trên các chuyến bay, xe khách,
đến từ các vùng có dịch theo thông báo của Bộ Y tế và các tỉnh, thành phố;
xem xét có thể cho các trường hợp này tạm thời nghỉ việc để cách ly, theo dõi
sức khỏe nếu thấy cần thiết; đồng thời khuyến cáo, vận động người lao động
(kể cả lao động là người nước ngoài) hạn chế đi lại và không đi ra ngoài tỉnh
nếu không thật sự cần thiết. Tiến hành rà soát các trường hợp người lao động
đã hoàn thành cách ly tập trung, hiện đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại nơi
lưu trú hoặc tại doanh nghiệp; yêu cầu các trường hợp này và Lãnh đạo doanh
nghiệp phải cam kết thực hiện nghiêm quy định về cách ly tại nơi lưu trú,
doanh nghiệp; đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu thực
hiện không đúng theo quy định.
4. Chủ động cập nhật, nắm bắt tình hình, diễn biến của dịch; truy cập vào
website của UBND tỉnh, Sở Y tế, Ban Quản lý các KCN để tiếp nhận các văn
chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19,
trong đó tập trung thực hiện nghiêm Công điện số 17/CĐ-UBND ngày
05/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch
Covid-19 và Hướng dẫn số 681/HD-SYT ngày 06/5/2021 của Sở Y tế hướng
dẫn thực hiện các biện pháp cách ly y tế và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập
trung phòng, chống dịch Covid-19. Duy trì thường xuyên và thực hiện báo cáo
kịp thời về diễn biến, công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị đột xuất
hoặc theo yêu cầu của các cơ quan chức năng. Mọi thông tin cần trao đổi, báo
cáo, doanh nghiệp liên hệ và gửi về theo địa chỉ sau:
- Phòng Quản lý Doanh nghiệp – Lao Động – Môi trường – Ban Quản lý
các KCN: Km 105, Quốc lộ 10, Phường Lộc Vượng, TP Nam Định; Email:
phongdnbqlnd@gmail.com.
- Số điện thoại: Di động: 0912.186.107 (ông Nguyễn Việt Thắng) hoặc
0983.803.766 (bà Bùi Thị Hoa); Cố định: 02283.682.539.
Ban Quản lý các KCN yêu cầu Lãnh đạo doanh nghiệp quán triệt và
nghiêm túc thực hiện./.
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