UBND TỈNH THÁI BÌNH
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ
VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
Số: 38 /BQLKKT-DN&LĐ
V/v quyết liệt, chủ động thực hiện các biện
pháp ngăn chặn dịch Covid-19 bùng phát.

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 10 tháng 01 năm 2022

Kính gửi: Các doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp.
Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước tiếp tục diễn biến phức
tạp, ở một số địa phương như Thành phố Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh lân cận
với Thái Bình có số ca mắc mới gia tăng nhanh. Trong tỉnh, riêng tuần đầu năm
2022 có 677 ca mắc, đặc biệt là những ngày sau nghỉ Tết Dương lịch, tại các
khu công nghiệp trong những ngày qua đã liên tiếp xuất hiện các ca mắc, nguy
cơ dịch lan rộng rất cao nếu không được kiểm soát kịp thời;
Dự báo trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp
nhất là vào dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Nhâm Dần năm 2022; Thực
hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 62/UBND-KGVX ngày
09/01/2022 về việc quyết liệt, chủ động thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch
Covid-19 bùng phát; 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. Hàng tuần tổ chức đánh giá cấp độ dịch tại đơn vị mình, trong đó chú
trọng đến người lao động đến từ các địa phương thường xuyên xuất hiện các ca
bệnh trong cộng đồng để từ đó phân loại, xét nghiệm kịp thời và triển khai các
biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.
2. Tiếp tục rà soát, bổ khuyết kế hoạch, kịch bản an toàn phòng, chống
dịch, đặc biệt là kịch bản xử lý khi xuất hiện F0 tại doanh nghiệp; thần tốc truy
vết khi xuất hiện ca bệnh F0, khẩn trương xác định phạm vi, khoanh vùng dịch
quyết tâm không để dịch bệnh bùng phát, lây lan ra diện rộng và kéo dài. Thông
tin ngay về Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp, Trung tâm Y tế
huyện, thành phố danh sách các trường hợp F0, các trường hợp có nguy cơ sau
khi rà soát, truy vết.
3. Tổ chức kiểm soát, quản lý chặt chẽ các vùng nguy cơ, các nhóm đối
tượng nguy cơ: nhóm người đến, về từ tỉnh ngoài; công nhân, người lao động
đến từ các tỉnh thành phố đanh có diễn biến dịch phức tạp, nhất là thành phố Hà
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Nội, Hải Phòng, tỉnh Hải Dương, tỉnh Hưng Yên và các tỉnh lân cận với Thái
Bình đến và về trong ngày; người nhập cảnh cách ly tại doanh nghiệp…
4. Tuyên truyền người lao động vận động người thân ở tỉnh, thành phố
đang có diễn biến dịch phức tạp hạn chế tối đa đến, về địa phương nếu không
thực sự cần thiết; trường hợp bắt buộc đến, về địa phương, khuyến khích thực
hiện xét nghiệm trước khi đến, về địa phương.
5. Tổ chức xét nghiệm sàng lọc đối tượng nguy cơ theo đúng chỉ đạo của
UBND tỉnh, tất cả các trường hợp có biểu hiện bệnh hô hấp nghi Covid-19 (ho,
sốt, khó thở…) phải được bóc tách và thực hiện xét nghiệm ngay.
6. Đối với người lao động chưa tiêm đủ liều vắc xin, doanh nghiệp hướng
dẫn người lao động liên hệ với cơ quan y tế nơi cư trú/tạm trú để đăng ký tiêm.
Đối với các mũi tiêm bổ sung, tiêm nhắc lại (mũi 3), khi có quyết định phân bổ
vắc xin, doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với cơ sở tiêm để tổ chức tiêm đảm bảo
an toàn, hiệu quả.
Nhận Công văn này, Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp
yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc tổ chức thực hiện./.
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