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Thái Bình, ngày02 tháng 10 năm 2021

V/v triển khai một số nội dung
phòng chống dịch Covid-19

Kính gửi: Các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số
4375/UBND-KGVX ngày 01/10/2021 về việc tăng cường kiểm soát quản lý
người đến, về tỉnh trong tình hình mới; Thông báo số 66/TB-BCĐ ngày
01/10/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh;
Để ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập vào các doanh nghiệp khu kinh tế, các
khu công nghiệp, giữ vững thành quả phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn cho
doanh nghiệp, người lao động, đồng thời thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội; Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp yêu cầu các doanh
nghiệp khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện nghiêm các nội dung sau:
1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung
ương, của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền để người lao
động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, không đi ra tỉnh ngoài,
nhất là các tỉnh đang có dịch và vận động người thân không trở về địa phương
trừ khi thật cần thiết. Trường hợp bắt buộc phải về thì phải thông báo trước và
thực hiện khai báo với chính quyền hoặc y tế địa phương khi về đến địa phương;
2. Tuyên truyền cho người lao động đang sử dụng điện thoại di động
thông minh thực hiện tải và sử dụng ứng dụng PC - Covid.
3. Thông báo rộng rãi cho người lao động biết, những ai đến làm việc, khám
chữa bệnh hoặc chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (địa chỉ: số
40, phố Tràng Thi, phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) hoặc
tiếp xúc với người ở địa điểm nêu trên trong khoảng thời gian từ ngày 15/9/2021
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đến ngày 30/9/2021, liên hệ ngay với cơ quan Y tế gần nhất, các số đường dây
nóng và tiếp nhận thông tin phòng chống dịch Covid -19 của tỉnh, huyện, xã,
phường, thị trấn để được tư vấn hỗ trợ và cung cấp số điện thoại những người đã
tiếp xúc gần với mình.
Nhận Công văn này, yêu cầu các doanh nghiệp khu công nghiệp, khu kinh tế
nghiêm túc triển khai thực hiện.
(Gửi kèm theo Công văn này Thông báo số 66/TB-BCĐ ngày 01/10/2021)./.
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