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      Kính gửi: Các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp; 
    

 

Tình hình dịch bệnh COVID -19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Trong 

những ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh liên tiếp phát hiện các trường hợp nhiễm 

vi rút SARS-COVI-2 chưa xác định rõ nguồn lây nhiễm, đặc biệt là thành phố 

Việt Trì và Huyện Lâm Thao. Riêng ngày 16/10/2021 trong Khu công nghiệp 

Thụy Vân đã phát hiện 01 trường hợp công nhân công ty TNHH công nghệ 

Namuga Phú Thọ dương tính với SARS-COVI-2. Do đó, để chủ động, tăng 

cường ngăn chặn, phòng chống dịch bệnh xâm nhiễm vào các Khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động, ổn định sản xuất, 

Ban Quản lý các Khu công nghiệp đề nghị các doanh nghiệp thực hiện ngay 

những nội dung sau: 

1. Rà soát, lập danh sách người lao động trong doanh nghiệp cư trú tại các 

xã Thanh Đình, Chu Hóa và Phường Bạch Hạc - thành phố Việt Trì, thị trấn 

Hùng Sơn - huyện Lâm Thao, tổ chức ngay cho các đối tượng trên thực hiện test 

kháng nguyên nhanh hoặc xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR ngay để loại 

trừ các trường hợp tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm liên quan đến các trường hợp 

dương tính với SARS-COVI-2 trên địa bàn tỉnh. Báo cáo kết quả test hoặc xét 

nghiệm về Ban Quản lý các KCN trong ngày 18/10/2021. 

 2. Thường xuyên cập nhật thông tin các trường hợp nhiễm SARS-COVI-

2 trên địa bàn tỉnh đến người lao động trong doanh nghiệp biết; rà soát, yêu cầu 

những những trường hợp người lao động đang xác định là F1, F2 khẩn trương 

liên hệ với Trạm y tế gần nhất hoặc Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của 

xã/phường/thị trấn, hoặc tổ Covid cộng đồng ở nơi lưu trú để khai báo y tế, được 

tư vấn, hỗ trợ và áp dụng các biện pháp dự phòng dịch phù hợp theo quy định.  

3. Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trong doanh nghiệp, nâng 

cao vai trò của Ban chỉ đạo phòng chống dịch và hoạt động của tổ an toàn 

COVID-19 trong mỗi doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm việc xét nghiệm định kỳ 

cho người lao động trong doanh nghiệp theo hướng dẫn của cơ quan y tế. 

4. Khuyến cáo người lao động thực hiện nghiêm túc 5K, nêu cao tinh thần 

trách nhiệm cá nhân tự giác khai báo với chính quyền cơ sở hoặc cơ sở y tế gần 

KHẨN 



nhất khi bản thân hoặc gia đình có người trở về từ vùng dịch, hoặc có tiếp xúc 

trực tiếp với những người nghi ngờ mắc bệnh 

5. Đối với các doanh nghiệp dệt may và các doanh nghiệp trong các lĩnh 

vực khác sử dụng nhiều lao động thực hiện nghiêm việc dãn ca, chia ca để đảm 

bảo khoảng cách phòng dịch. 

Ban Quản lý các KCN yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ PCD Covid-19 tỉnh; 

- UBND thành phố Việt Trì (p/h); 

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (p/h); 

- Công đoàn các KCN (p/h); 

- TB, các PTB; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Ban (p/h); 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Ngọc Hanh 
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