UBND TỈNH THÁI BÌNH
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ
VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
Số: 564 /BQLKKT-DN&LĐ
V/v thực hiện các biện pháp
phòng chống dịch trong doanh nghiệp.

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 08 tháng 6 năm 2021

Kính gửi: Các doanh nghiệp trong khu kinh tế, các khu công nghiệp.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2323/UBND - KGVX
ngày 08/6/2021 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong doanh
nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; Công văn số 2332/UBND - KGVX ngày
08/6/2021 về việc hướng dẫn cách ly, xét nghiệm trong các khu công nghiệp, nhà
máy, xí nghiệp;
Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch tại doanh nghiệp khu
kinh tế, các khu công nghiệp, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp yêu
cầu các doanh nghiệp khu kinh tế, khu công nghiệp thực hiện một số nội dung sau:
1. Rà soát, kịp thời bổ khuyết Kế hoạch và phương án phòng, chống dịch cụ
thể theo từng cấp độ; khuyến khích các doanh nghiệp có đủ điều kiện nghiên cứu,
thực hiện cách ly tập trung tại chỗ hoặc chỗ nghỉ tại chỗ theo đúng các quy định để
vừa phòng, chống dịch vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội;
2. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K nhất là việc nắm chắc di biến động của
người lao động, thực hiện khai báo y tế, giữ khoảng cách khi làm việc, bố trí phòng
nghỉ, phòng ăn, bàn ăn, ăn theo ca… bảo đảm an toàn phòng chống dịch;
3. Thực hiện nghiêm việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi
làm việc được quy định tại Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020. Căn cứ
kết quả kiểm tra, đánh giá để xem xét quyết định cho phép bộ phận, dây chuyền,
phân xưởng của doanh nghiệp có tiếp tục sản xuất hoặc tạm dừng sản xuất để khắc
phục đảm bảo an toàn phòng, chống dịch;
4. Thực hiện tổ chức xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2
hằng tuần cho các đối tượng liên quan và báo cáo kết quả cho Sở Y tế; Các đối tượng
phải xét nghiệm hàng tuần bao gồm:
- Toàn bộ người lao động tham gia cung cấp các dịch vụ cho doanh nghiệp
khu công nghiệp như: ăn uống, dịch vụ khách sạn, lưu trú cho chuyên gia, vận
chuyển vật tư, hàng hóa, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì máy móc…
- Xét nghiệm ngẫu nhiên cho 20% người lao động làm việc tại doanh nghiệp,
khu nhà trọ của người lao động có nguy cơ.
5. Quản lý chặt chẽ người lao động đi, đến từ khu vực có dịch hoặc tham gia
các sự kiện tập trung đông người có nguy cơ cao. Yêu cầu phải thực hiện khai báo y
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tế bắt buộc đối với tất cả người lao động trong khu công nghiệp và những người liên
quan (người cung cấp dịch vụ, suất ăn, vận chuyển vật tư, hàng hóa…).
6. Khi có ca mắc Covid-19 tại doanh nghiệp, trước khi đưa các trường hợp
tiếp xúc gần (F1) đi cách ly y tế thì phải thực hiện phân nhóm theo từng dây chuyền,
phân xưởng sản xuất và mức độ nguy cơ tiếp xúc; Những nhóm có cùng nguy cơ bố
trí cách ly y tế trong cùng một phân khu cách ly.
Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp yêu cầu các doanh nghiệp
nghiêm túc triển khai, thực hiện./.
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