UBND TỈNH THÁI BÌNH
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ
VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
Số: 874 /BQLKKT-DN&LĐ
V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống
dịch Covid -19 tại doanh nghiệp.

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 01 tháng 8 năm 2021

Kính gửi:
- Công ty TNHH sản xuất kinh doanh sứ Hảo Cảnh;
- Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
Trước những diễn biến mới về tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, nguy cơ
xâm nhập dịch bệnh vào các doanh nghiệp luôn ở mức cao, đặc biệt là từ các nguồn tiếp
xúc từ bên ngoài vào như: lái xe, phụ xe vận chuyển hàng hóa, người cung cấp dịch vụ,
khách đến doanh nghiệp…; đặc biệt, ngày 31/7/2021, theo thông báo từ Sở Y tế Quảng
Bình, đã xuất hiện trường hợp dương tính là lái xe có đi nhiều địa điểm trong đó có đến
Công ty TNHH sản xuất kinh doanh sứ Hảo Cảnh (Công ty Hảo Cảnh) để nhập hàng;
Để chủ động kiểm soát, tránh lây lan dịch bệnh tại các doanh nghiệp, Ban Quản lý
Khu kinh tế và các Khu công nghiệp yêu cầu Công ty Hảo Cảnh, các doanh nghiệp
trong khu công nghiệp, khu kinh tế triển khai một số nội dung sau:
1. Đối với Công ty Hảo Cảnh
- Triển khai áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp
ở cấp độ cao nhất.
- Yêu cầu người lao động chủ động và trung thực khai báo y tế, tiến hành rà soát
các trường hợp lao động đang làm việc tại doanh nghiệp trong thời gian qua có tiếp xúc
với F0, F1, F2… qua đó phân loại và lập danh sách gửi về Trung tâm Y tế huyện Tiền
Hải, Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp để có biện pháp phòng chống
dịch phù hợp.
- Tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ nhà máy, chủ động triển khai test nhanh
kháng nguyên cho nhóm đối tượng đã được phân loại để kịp thời phát hiện và xử lý.
- Tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan của UBND huyện Tiền Hải trong
việc tiến hành điều tra truy vết.
2. Đối với các doanh nghiệp khu công nghiệp, khu kinh tế
- Tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát lái xe, phụ xe, người của các đơn vị đến
cung cấp dịch vụ, khách đến doanh nghiệp để có biện pháp phòng dịch phù hợp đảm bảo
an toàn sản xuất.

- Nghiên cứu bố trí khu vực chờ riêng biệt cho lái xe, phụ xe để kiểm soát chặt chẽ
trong thời gian chờ bốc xếp hàng hóa.
- Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin (quét mã QR, lắp đặt camera giám sát)
để thuận tiện trong quá trình điều tra truy vết khi có tình huống dịch xảy ra.
Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp yêu cầu Công ty Hảo Cảnh,
các doanh nghiệp khẩn trương triển khai thực hiện/.
Nơi nhận:

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Sở Y tế;
- UBND huyện Tiền Hải (để p/h);
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu: VT, DN&LĐ.
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