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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 28 tháng 7 năm 2021

Kính gửi: Các doanh nghiệp khu kinh tế và các khu công nghiệp.
Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp nhận được Công căn số
1499/SYT-NVY ngày 27/7/2021 của Sở Y tế về việc hướng dẫn quản lý người
đến, về tỉnh Thái Bình trong tình hình mới phòng chống dịch Covid-19. Ban
Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp thông tin đến các doanh nghiệp
như sau:
1. Quy định chung đối với người đến, về tỉnh Thái Bình từ các tỉnh khác:
Khi vào tỉnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 âm tính trong
thời hạn không quá 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm.
Căn cứ vào vùng dịch tễ để thực hiện biện pháp phòng chống dịch theo quy
định: cách ly y tế tập trung đối với người về từ tỉnh thực hiện Chỉ thị 16/CTTTg, cách ly tại nhà đối với người về từ tỉnh thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg.
2. Một số trường hợp đặc biệt
2.1. Đối với chủ doanh nghiệp, chuyên gia, người lao động của Doanh
nghiệp thực hiện nhiệm vụ tại các tỉnh đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, Chỉ
thị 15/CT-TTg.
a. Các điều kiện phải đáp ứng:
- Phải có Quyết định cử đi công tác, làm việc của Giám đốc doanh nghiệp,
ghi rõ số lượng người, tên, đơn vị tới làm việc, nội dung làm việc, thời gian làm
việc, lịch trình công tác, địa điểm nghỉ ngơi, sinh hoạt (Có xác nhận của Ban
Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp là doanh nghiệp thuộc khu kinh tế,
khu công nghiệp).
- Giám đốc doanh nghiệp, người đi công tác, đi làm việc phải cam kết
tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch và phải chịu trách nhiệm nếu để lây
nhiễm dịch bệnh.
- Khi ra, vào tỉnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2
âm tính trong thời hạn không quá 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm.
b. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong quá trình
công tác và khi về tỉnh:
- Thực hiện nghiêm túc quy định 5K của Bộ Y tế.
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- Tuân thủ theo đúng lịch trình công tác, nghỉ ngơi, sinh hoạt, không di
chuyển đến khu vực khác.
- Khi về tỉnh phải khai báo y tế tại địa phương nơi cư trú, lưu trú và nơi
làm việc để theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày, hạn chế tiếp xúc, không tới
nơi tập trung đông người, thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2 02 lần (vào
ngày thứ 3, ngày thứ 10 từ khi về).
2.2. Đối với người từ các tỉnh đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, Chỉ thị
15/CT-TTg về làm việc tại Thái Bình.
a. Các điều kiện phải đáp ứng:
- Phải có Quyết định cử đi công tác của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, ghi
rõ số lượng người, tên, đơn vị tới làm việc, nội dung làm việc, thời gian làm
việc, lịch trình công tác, địa điểm nghỉ ngơi, sinh hoạt.
- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Giám đốc doanh nghiệp, người đến, về công
tác, làm việc phải cam kết tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch và phải chịu
trách nhiệm nếu để lây nhiễm dịch bệnh.
- Thông báo danh sách, lịch trình công tác cho UBND huyện/thành phố nơi
đến công tác hoặc cơ quan chủ quản nơi đến công tác để được quản lý giám sát.
- Khi vào tỉnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 âm
tính trong thời hạn không quá 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm.
b. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong quá trình công
tác và khi về tỉnh:
- Thực hiện nghiêm túc quy định 5K của Bộ Y tế.
- Tuân thủ theo đúng lịch trình công tác, nghỉ ngơi, sinh hoạt, không di
chuyển đến khu vực khác tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày, hạn chế tiếp
xúc, không tới nơi tập trung đông người, thực hiện xét nghiệm virus SARSCoV-2 02 lần (vào ngày thứ 3, ngày thứ 10 từ khi về tỉnh).
Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp thông báo để các doanh
nghiệp biết, thực hiện./.
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