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V/v tăng cường các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh viêm đường
hô hấp cấp do chủng mới của virus
Corona gây ra tại các doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Tường, ngày 07 tháng02 năm 2020

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện.
Trước tình hình diễn biến phức tạp, có xu hướng tăng nhanh về số người
mắc và tử vong của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus
Corona (nCoV) trên thế giới và khu vực. Để chủ động phòng ngừa, kiểm soát và
ngăn chặn dịch bệnh trên địa bàn huyện; UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn
vị, tổ chức, doanh nghiệp quyết liệt thực hiện một số nội dung sau:
1. Đối với các doanh nghiệp trong các cụm khu công nghiệp; doanh
nghiệp ngoài cụm khu công nghiệp có người nước ngoài làm việc và các nhà
máy, khách sạn, cơ sở lưu trú có nguy cơ ảnh hưởng của dịch bệnh:
- Liên hệ ngay với Văn phòng HĐND&UBND, Trung tâm phát triển cụm
công nghiệp, Trung tâm Y tế huyện để khẩn trương thực hiện phun khử trùng,
tiêu độc trong toàn bộ phạm vi doanh nghiệp. Tăng cường vệ sinh môi trường
làm việc, thực hiện lau nền nhà, tay nắm cửa, bề mặt các đồ vật trong nhà xưởng
sản xuất, trong doanh nghiệp bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng
và các dung dịch khử khuẩn.
- Trang bị đầy đủ thuốc, các trang bị, vật tư y tế cần thiết, phù hợp để kiểm
tra sức khỏe, thực hiện kiểm tra thân nhiệt 02 lần/ngày đối với 100% cán bộ,
người lao động trong doanh nghiệp. Bố trí vị trí rửa tay và nước diệt khuẩn, xà
phòng cho nhân viên, người lao động khi ra, vào cơ quan.
- Thực hiện các biện pháp cách ly y tế ít nhất 14 ngày đối với 100% công
dân Việt Nam, công dân Trung Quốc, người nước ngoài đến từ vùng dịch hoặc
đi qua Trung Quốc đến huyện Vĩnh Tường; chủ động phối hợp với cơ quan an
ninh, y tế trong việc quản lý, kiểm soát và cách ly các nhân viên của mình khi
nghi ngờ có dấu hiệu phát bệnh hoặc trở về từ vùng dịch. Trường hợp cần thiết
phải thực hiện ngay việc khám, theo dõi, cách ly tại Trung tâm Y tế huyện để
kịp thời phát hiện, điều trị người bệnh.
- Các trường hợp có nguy cơ cao (có yếu tố dịch tễ đi từ vùng dịch về
huyện), có biểu hiện viêm đường hô hấp cấp tính (sốt, ho, khó thở,…) doanh
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nghiệp phải khai báo ngay với Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trung tâm
phát triển cụm công nghiệp hoặc Công an huyện và liên hệ với Trung tâm Y tế
huyện để kiểm tra làm các xét nghiệm sàng lọc, phát hiện sớm, điều trị, cách ly
kịp thời, không để dịch bệnh lây lan.
Nếu có khó khăn cần hỗ trợ, đề nghị liên hệ với Công an huyện hoặc Văn
phòng HĐND&UBND qua số điện thoại của đồng chí Chu Thị Hải Hằng - Phó
chánh Văn phòng 0916.637.094.
- Hạn chế tối đa tổ chức các hoạt động phải huy động đông người, đặc biệt
là các hoạt động nơi dễ phát sịnh, có dịch bệnh.
2. Văn phòng HĐND&UBND huyện
- Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh; sự chỉ đạo,
hướng dẫn của Sở Y tế và các ngành liên quan trong việc phòng, chống sự lây
lan của dịch bệnh để đề xuất biện pháp xử lý kịp thời.
- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, Trung tâm phát triển cụm công
nghiệp, Liên đoàn lao động huyện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc 100% các
doanh nghiệp (bao gồm doanh nghiệp trong và ngoài các khu cụm công nghiệp);
kịp thời tổ chức cách ly, quản lý người lao động khi phát hiện trường hợp mắc,
nghi ngờ mắc bệnh.
3. Trung tâm Y tế huyện
- Phối hợp với các doanh nghiệp khẩn trương tổ chức tập huấn cho 100%
cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra y tế trong các doanh nghiệp. Bố trí cán bộ trực
tiếp hoặc hỗ trợ kiểm tra sức khỏe, thân nhiệt cho nhân viên và các doanh
nghiệp trong khu cụm công nghiệp, doanh nghiệp trong các cụm khu công
nghiệp; doanh nghiệp ngoài cụm khu công nghiệp có người nước ngoài làm việc
và các trường hợp cần thiết khác.
- Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phun thuốc khử trùng cho
100% cơ quan, tổ chức, đơn vị.
- Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND, Trung tâm phát triển cụm công
nghiệp, Liên đoàn lao động huyện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc 100% các
doanh nghiệp (bao gồm doanh nghiệp trong và ngoài các khu cụm công nghiệp);
kịp thời tổ chức cách ly, quản lý người lao động khi phát hiện trường hợp mắc,
nghi ngờ mắc bệnh.
4. Trung tâm phát triển cụm công nghiệp, Liên đoàn lao động huyện,
UBND các xã, thị trấn:
- Cử cán bộ theo dõi sát sao, nắm chắc tình hình, diễn biến dịch tại các
doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh, lưu trú thuộc phạm vi, địa bàn quản lý.
- Tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh đến toàn
thể người lao động; thông báo kịp thời về tình hình dịch bệnh, cơ chế lây bệnh
và mức độ nguy hiểm của bệnh, các khuyến cáo của Bộ Y tế trong việc phòng
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chống dịch bệnh,… để người lao động bình tĩnh, chủ động thực hiện các biện
pháp phòng, chống hiệu quả. Đề xuất cụ thể các giải pháp để xử lý các tình
huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.
- Chịu trách nhiệm đôn đốc Trung tâm Y tế huyện trong việc phun khử
trùng, kiểm tra sức khỏe thân nhiệt người lao động trong các doanh nghiệp, áp
dụng các biện pháp cách ly y tế đối với từng trường hợp mắc, nghi ngờ mắc
bệnh theo quy định;
- Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND, Trung tâm Y tế huyện kiểm tra
việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch của các doanh nghiệp, cơ sở kinh
doanh, nhà hàng, cơ sở lưu trú trên địa bàn.
5. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm VH-TT-TT, Cổng thông tin
giao tiếp điện tử huyện:
Thực hiện thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của Ban Bí
thư Trung ương Đảng; Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, chỉ đạo của Tỉnh
ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện và của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn huyện.
6. Chế độ thông tin, báo cáo:
- Các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện thực hiện báo cáo UBND
các xã, thị trấn; Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện trước 15h00’ hàng
ngày (qua email hoặc bằng văn bản). Giao UBND các xã, thị trấn; Trung tâm
phát triển cụm công nghiệp huyện thông báo cho các doanh nghiệp email địa chỉ
nhận thông tin, báo cáo.
- UBND các xã, thị trấn; Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện tổng
hợp, báo cáo UBND huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND) trước 15h30’ hàng
ngày.
- Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện tổng hợp, báo cáo UBND huyện,
Sở Y tế trước 16h00’ hàng ngày.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và UBND
các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan liên quan;
- Như Kính gửi;
- Lưu: VT.

Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường
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Lê Chí Thái
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