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Số: 168 /BQLKKT-DN&LĐ
V/v đề nghị tiếp tục tăng cường các biện pháp
phòng chống, dịch Covid-19 tại doanh nghiệp.

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 09 tháng 02 năm 2022

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

Theo báo kết quả xét nghiệm của các doanh nghiệp, những ngày sau Tết
Nguyên đán Nhâm Dần, số ca mắc tại các doanh nghiệp có xu hướng gia tăng
nhanh, nguyên nhân chủ yếu do quá trình giao lưu, tiếp xúc với người dân đi
làm ăn xa, công tác, cư trú tại tỉnh ngoài trở về địa phương trong dịp Tết, các
doanh nghiệp tăng cường công tác xét nghiệm sàng lọc để chủ động bóc tách F0
trước khi hoạt động sản xuất trở lại. Dự báo trong thời gian tới dịch Covid-19
tiếp tục diễn biến phức tạp, có nguy cơ bùng phát, lây lan nhanh nếu không được
phát hiện và xử lý kịp thời;
Thực hiện ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh tại
Thông báo số 10/TB-VP ngày 08/02/2022. Để chủ động kiểm soát, khống chế
không để dịch bùng phát, Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp đề
nghị các doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp thực hiện một số nội
dung sau:
1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của
người lao động, tự giác chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19, tuyệt đối không lơ là chủ quan.
2. Khuyến khích doanh nghiệp chủ động xét nghiệm cho người lao động
trước khi trở lại làm việc, định kỳ xét nghiệm đối tượng có nguy cơ để phát hiện
sớm các trường hợp F0 và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời,
phù hợp. Khi phát hiện F0 chủ động cung cấp thông tin liên quan đến trường

hợp F0 đến Ban Quản lý, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các địa phương có
liên quan để sớm đánh giá, quản lý đối tượng nguy cơ.
3. Khi được phân bổ vắc xin tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại cần chủ động
phối hợp chặt chẽ với đơn vị tổ chức tiêm đảm bảo an toàn, hiệu quả.
4. Quản lý chặt chẽ lao động nước ngoài nhập cảnh vào làm việc được cơ
quan có thẩm quyền cho phép cách ly phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh
nghiệp.
Doanh nghiệp, người lao động thực hiện không nghiêm túc các biện pháp
phòng, chống dịch, qua kiểm tra đột xuất nếu phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm theo
quy định của pháp luật.
Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp đề nghị các doanh
nghiệp nghiêm túc tổ chức thực hiện./.
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