
UBND TỈNH HẢI DƢƠNG 

BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH  

 BỆNH COVID-19 TỈNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BCĐ Hải Dương, ngày        tháng 02 năm 2021 

V/v xây dựng kế hoạch phòng, 

chống dịch COVID-19 tại nơi 

làmviệc trong tình hình mới 

 

 
  

     Kính gửi:  

- Các Sở, ngành, Đoàn thể trong tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 

 

 Căn cứ Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành Quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi 

làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, ngƣời lao động trên địa 

bàn tỉnh Hải Dƣơng;  

 Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dƣơng yêu cầu các 

Sở, ngành, Đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách 

nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm Quy định về phòng, chống dịch 

COVID-19 tại nơi làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, 

ngƣời lao động đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc; đồng thời, chỉ đạo thực 

hiện ngay một số nội dung sau: 

 1. Xây dựng Kế hoạch cụ thể về phòng chống COVID-19 của cơ quan, 

đơn vị phù hợp với điều kiện thực tiễn và đảm bảo tổ chức thực hiện hiệu quả 

(phải bổ sung ngay các trang thiết bị, cơ sở vật chất còn thiếu để sẵn sàng công 

tác phòng chống dịch lâu dài), hoàn thành trƣớc ngày 02/3/2021. 

 2. Mỗi cơ quan, đơn vị thành lập ít nhất một “tổ An toàn Covid” (tùy theo 

quy mô, số lượng cán bộ, nhân viên, người lao động của đơn vị) có nhiệm vụ cụ 

thể nhƣ sau: 

 - Thƣờng xuyên nhắc nhở mọi ngƣời tại nơi làm việc thực hiện nghiêm 

yêu cầu “5K” trong phòng, chống dịch COVID-19 (đeo khẩu trang, khử khuẩn, 

không tập trung đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, khai báo y tế). 

- Yêu cầu mọi ngƣời cài đặt ứng dụng truy vết Bluezone và thƣờng xuyên 

bật Bluetooth để ứng dụng hoạt động hiệu quả, nhằm cảnh báo sớm nguy cơ tiếp 

xúc với ngƣời nhiễm, ngƣời nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 để giúp cơ quan chức 

năng phát hiện, truy vết nhanh những ngƣời có khả năng bị lây nhiễm. 

- Nhắc mọi ngƣời tự đo thân nhiệt tại nhà trƣớc khi đi làm, nếu có một 

trong các biểu hiện nhƣ: sốt, ho, đau họng, cảm cúm, ốm mệt hoặc đau ngực - 

khó thở thì phải nghỉ ở nhà và thông báo cho cơ quan y tế nơi cƣ trú. 

- Theo dõi, giám sát sức khỏe hàng ngày đối với cán bộ, công nhân viên 

và ngƣời lao động trong cơ quan, đơn vị (ghi nhật ký sức khỏe); nếu phát hiện 
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ngƣời có dấu hiệu mắc COVID-19 cần báo cáo ngay lãnh đạo đơn vị, y tế cơ 

quan và đơn vị y tế gần nhất để đƣợc hƣớng dẫn xử lý kịp thời.  

- Yêu cầu cán bộ, công nhân viên, ngƣời lao động trong cơ quan, đơn vị 

và khách đến giao dịch, làm việc phải thực hiện khai báo y tế tại mục “Khai báo 

toàn dân” thông qua Website tokhaiyte.vn hoặc tại mục “Khai y tế nội địa” qua 

ứng dụng Vietnam Health Declaration hoặc qua các ứng dụng Bluezone, 

Ncovi, “Smart Hải Dương”, trang Zalo “Chính quyền điện tử tỉnh Hải 

Dương” (Hiện nay, tất cả đều được tích hợp chung vào một cơ sở dữ liệu). 

- Trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp (có ca bệnh lây nhiễm ở 

cộng đồng) hàng ngày, phải cử ngƣời thực hiện đo thân nhiệt cho tất cả nhân viên 

trong cơ quan, đơn vị và khách đến làm việc ngay tại cổng ra vào đơn vị; nếu phát 

hiện có ngƣời ho, sốt, tạm thời mời vào phòng cách ly (bố trí mỗi nơi làm việc có 

một phòng cách ly tạm thời) và thông báo cho cơ quan y tế nơi gần nhất tới kiểm 

tra. Đồng thời, giám sát, nhắc nhở mọi ngƣời thực hiện nghiêm túc các biện pháp 

phòng chống dịch; báo cáo lãnh đạo cơ quan, đơn vị những trƣờng hợp không tự 

giác khai báo, không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch để xử lý theo 

quy định. 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dƣơng yêu cầu các 

Sở, ngành, Đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan khẩn trƣơng thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 

- Thƣờng trực Tỉnh ủy (để b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- UBND các xã, phƣờng, thị trấn; 

  - Lƣu: VT, KGVX, (7)Nam. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Lương Văn Cầu 
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