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V/v hướng dẫn phòng, chống dịch
Covid-19 tại cơ quan, đơn vị.

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị;
- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, trường học trên
địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế về việc
“Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị” và Công văn số
5535/UBND-KGVX ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan, đơn vị, để chủ động phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 đảm bảo an toàn hoạt động của các cơ quan, đơn vị, UBND huyện
đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, trường học (viết tắt là
cơ quan, đơn vị) và các địa phương trên địa bàn huyện như sau:
1. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện (từ huyện đến cơ sở) khẩn trương
xây dựng và triển khai Phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan,
đơn vị mình theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 6666/BYT-MT
ngày 16/8/2021; chỉ đạo cán bộ, công chức, người lao động chấp hành nghiêm
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trường hợp để xảy ra dịch bệnh trong
phạm vi cơ quan, đơn vị mình thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm
trước pháp luật.
2. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất khi có trường hợp xuất hiện ca
mắc Covid-19 trong đơn vị:
- Nếu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nào có ca dương tính thì tạm dừng hoạt
động ngay, chủ động thông báo cho BCĐ Phòng chống dịch bệnh Covid- 19 của
huyện và xã, phối hợp với đơn vị chức năng để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho
toàn bộ công nhân của đơn vị (doanh nghiệp tự chi trả kinh phí), thực hiện nghiệm
ngặt các biện pháp cách ly, phòng chống dịch bệnh theo quy định; trường hợp
không đảm bảo theo yêu cầu phòng, chống dịch thì dừng hoạt động.
- Khẩn trương rà soát toàn bộ người lao động trong cơ sở sản xuất kinh
doanh theo danh sách quản lý; khẩn trương truy vết tất cả các trường hợp tiếp xúc
gần (F1), các trường hợp tiếp xúc với F1 (F2), tuyệt đối không để bỏ sót đối tượng;
thực hiện cách ly tập trung với tất cả các trường hợp F1 và cách ly tại nhà/nơi lưu
trú với các trường hợp F2.
- Trước khi đưa các trường hợp F1 đi cách ly tập trung, thực hiện phân
nhóm theo vị trí làm việc và nguy cơ tiếp xúc để bố trí cách ly y tế trong cùng khu
với những trường hợp có cùng vị trí làm việc và nguy cơ tiếp xúc.

- Trước khi tạm dừng hoạt động/hoạt động trở lại các doanh nghiệp, cơ sở
sản xuất phải tổ chức xét nghiệm toàn bộ người lao động đảm bảo an toàn mới
được hoạt động trở lại. Thường xuyên tổ chức xét nghiệm test nhanh đối với các
bộ phận tiếp xúc với nhiều người, xét nghiệm luân phiên đối với các trường hợp
còn lại, đảm bảo yêu cầu về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trước
mắt, định kỳ xét nghiệm tối thiểu 05-07 ngày/lần cho toàn bộ người lao động ở
các bộ phận thường xuyên có nguy cơ cao, tiếp xúc với bên ngoài (các nhà quản
lý, chuyên gia, Tổ trưởng tổ sản xuất, quản đốc phân xưởng, lãnh đạo công ty;
tiếp nhận hàng, nguyên vật liệu; tiếp phẩm; xuất hàng hóa; lái xe…) và xét nghiệm
tối thiểu từ 20%-50% tổng số người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh của
mình, toàn bộ kinh phí xét nghiệm do doanh nghiệp tự chi trả; có thể chủ động
liên hệ với các cơ sở y tế để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm.
Giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất và CN – DV huyện và Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện quản lý và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương khẩn trương triển khai thực
hiện.
(Kèm theo Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế).
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND/BCĐ phòng, chống dịch tỉnh (b/c);
- TT Huyện ủy, HĐND huyện (b/c);
- TT UBMTTQVN huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện;
- Đảng ủy, HĐND, UBMTTQVN các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
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