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HƯỚNG DẪN 

Xây dựng phương án ứng phó với các tình huống phòng, chống dịch 

COVID-19 tại các công ty, nhà máy xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh 

 

- Căn cứ Quyết định 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc 

ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch 

COVID-19”; 

- Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban 

hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19”; 

- Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc 

gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống 

và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho 

người lao động”; 

- Công văn số 4150/BYT-MT ngày 21/5/2021 của Bộ Y tế về việc tăng 

cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại CSSXKD khu công nghiệp; 

- Công văn số 333/BQL-QLDN ngày 25/5/2021 của Ban Quản lý các khu 

Công nghiệp về việc hướng dẫn xây dựng phương án cách ly, xử trí khi có 

trường hợp mắc COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp; 

- Công văn số 278/UBND-VP6 ngày 26/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh 

doanh, khu, cụm công nghiệp. 

Để chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra tại các cụm, khu công 

nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh 

Hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó với các tình huống phòng chống dịch 

COVID-19 tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (sau 

đây gọi chung cơ sở sản xuất kinh doanh: CSSXKD) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

như sau: 

I. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH THEO TÌNH HUỐNG 

1. Các biện pháp chung: Khi chưa có ca bệnh (F0) trong cộng đồng và 

trong CSSXKD 

- Yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện nghiêm tất cả các biện 

pháp phòng, chống dịch tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 

của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành 

“Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch covid-19 tại nơi 
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làm việc và ký túc xá cho người lao động”. Đặc biệt lưu ý kiểm soát đảm bảo 

nguyên tắc phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, khu ăn uống, Xe đưa 

đón công nhân, Ký túc xá.  

- Thành lập Tổ An toàn COVID-19 tại nơi làm việc (theo hướng dẫn tại 

Công văn số 4150/BYT-MT ngày 21/5/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường công 

tác phòng, chống dịch COVID-19 tại CSSXKD khu công nghiệp) để hỗ trợ Ban 

Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tại CSSXKD triển khai Quyết định số 2194/QĐ-

BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-

19; 

- Khi có trường hợp bị mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng và khó thở tại nơi 

làm việc, ký túc xá, đề nghị chủ cơ sở, người quản lý xử lý ngay theo hướng dẫn 

tại Phụ lục 6 của Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG. 

- Lập danh sách, quản lý tất cả cán bộ, người lao động làm việc trong từng 

bộ phận/ phân xưởng/ nhóm/ tổ sản xuất kinh doanh (thông tin cần có: Họ tên, 

tuổi, giới tính, quê quán, địa chỉ thường trú, địa chỉ nhà trọ, bộ phận công tác, 

số điện thoại, địa chỉ email...). 

- Xe đưa đón công nhân hàng ngày: quản lý danh sách công nhân được 

đưa đón trên từng chuyến xe. 

2. Trường hợp xuất hiện ca F0 trong cộng đồng, chưa xuất hiện tại 

CSSX kinh doanh 

- Thực hiện nghiêm các biện pháp chung tại mục (1). 

- Tăng cường hoạt động Tổ An toàn Covid-19 tại các CSSXKD. 

- Toàn bộ nhân viên/công nhân tại CSSXKD khai báo y tế. Công nhân đã 

đến khu vực xuất hiện ca bệnh hoặc có tiếp xúc trường hợp mắc hoặc nghi ngờ 

mắc bệnh theo thông báo của Sở Y tế, yêu cầu thực hiện khai báo và tuân thủ 

các biện pháp cách ly  theo quy định.  

- Quản lý danh sách các công nhân/người lao động tiếp xúc với trường 

hợp mắc hoặc nghi ngờ mắc (F1, F2), chỉ tiếp nhận họ đến làm việc khi có giấy 

chứng nhận hoàn thành cách ly của ban chỉ đạo các cấp. Quản lý đối tượng F3, 

bộ phận y tế cơ quan hướng dẫn họ tự theo dõi sức khỏe và thực hiện nghiêm 

các biện pháp phòng chống COVID-19. 

3.  Khi xuất hiện ca bệnh tại CSSX kinh doanh 

3.1. Tình huống 1:Xuất hiện ca bệnh F0 

- Phong toả tạm thời ngay toàn bộ công ty hoặc toàn bộ phân xưởng/dây 

chuyền sản xuất/tổ sản xuất/khu vực sản xuất/vị trí làm việc của công ty có ca 

bệnh F0. Tùy theo tình hình dịch thực tế và đánh giá nguy cơ tại công ty để 

quyết định phạm vi phong tỏa tạm thời.  

- Thông báo ngay với cơ sở y tế trên địa bàn, phối hợp tách F0 và đưa F0 

đi cách ly, điều trị tại cơ sở y tế theo quy định. 
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- Rà soát ngay để phát hiện những công nhân, người lao động đang có 

triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh tại công ty và đang ở trong cộng đồng (có ít nhất 

1 trong các triệu chứng: sốt; ho; đau họng; hội chứng cúm; viêm đường hô hấp; 

mất khả năng ngửi). Bắt buộc những người đang có triệu chứng đeo khẩu trang, 

giữ khoảng cách, không cho tiếp xúc với nhau và không cho tiếp xúc với người 

khác. 

- Cách ly ngay những ca bệnh nghi ngờ đang ở trong công ty tại một khu 

vực riêng của công ty. Bố trí cách ly tạm thời từng ca bệnh nghi ngờ vào các 

phòng riêng ở khu vực đệm, riêng biệt với khu vực có F0. Thông báo với BCĐ 

phòng chống dịch và y tế địa phương, tổ chức cách ly ca bệnh nghi ngờ sớm tại 

cơ sở y tế.  

- Đối với công nhân, người lao động có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh 

nhưng đang ở cộng đồng, yêu cầu ở yên tại nơi lưu trú và thông báo ngay cho y 

tế  địa phương để xử lý.  

- Phối hợp với Ngành y tế truy vết F1 thần tốc - triệt để tại công ty cũng 

như trong cộng đồng; tách ngay F1 ra một khu vực riêng để tổ chức cách ly tập 

trung; tất cả công nhân, người lao động làm việc trong cùng phân xưởng/dây 

chuyền sản xuất/tổ sản xuất/khu vực sản xuất/vị trí làm việc có F0 được coi là F1; 

- Rà soát F2, yêu cầu F2 thực hiện cách ly tại nhà và tuân thủ lấy mẫu xét 

nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định. 

- Lập danh sách, địa chỉ, số điện thoại toàn bộ công nhân và người lao 

động của công ty (yêu cầu công ty cung cấp hoặc ban quản lý các khu công 

nghiệp cung cấp). Xác định những công nhân đang vắng mặt tại thời điểm 

phong tỏa tạm thời, mối liên quan của họ với F0 và thông báo, yêu cầu họ thực 

hiện theo đúng hướng dẫn của BCĐ các cấp. 

- Khử khuẩn nơi F0 làm việc theo hướng dẫn của cơ quan y tế. 

- Thực hiện nghiêm các biện pháp chung tại mục (1). 

Thông báo cho các công nhân đang vắng mặt tại công ty bằng hình 

thức: 

 Yêu cầu công ty phối hợp với đội truy vết nhắn tin và gọi điện thoại 

đến từng người đang vắng mặt tại công ty: yêu cầu ngồi yên tại nhà, khai báo y 

tế với y tế địa phương ngay. 

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thông báo yêu cầu các địa phương 

trong tỉnh rà soát tất cả công nhân của công ty có ca bệnh đang sinh sống trên 

địa bàn. Yêu cầu công nhân tạm thời ở yên tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm và tổ 

chức cách ly theo quy định. 

Trong khi phong tỏa tạm thời chờ kết quả xét nghiệm, yêu cầu công nhân 

đang có mặt tại công ty ở nguyên tại chỗ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng 

chống lây nhiễm vì nguy cơ xảy ra lây nhiễm trong lúc phong tỏa tạm thời là cao: 

phân xưởng nào ở yên phân xưởng đó; thực hiện 5K: đeo khẩu trang, không tụ 
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tập; giữ khoảng cách, khử khuẩn tay và tuân thủ nghiêm ngặt quy định chống 

dịch tại công ty.  

3.2. Tình huống 2: Phát hiện thêm nhiều trường hợp dương tính trong 

công ty nhưng các trường hợp dương tính chỉ khu trú trong cùng 1 phân 

xưởng/dây chuyền sản xuất/tổ sản xuất/khu vực sản xuất/vị trí làm việc 

a. Tại phân xưởng/dây chuyền sản xuất/khu vực sản xuất/vị trí làm việc 

có F0:  

- Coi tất cả những người làm việc trong cùng phân xưởng/dây chuyền sản 

xuất/khu vực sản xuất/vị trí làm việc có F0 là F1;  

- Tổ chức cách ly tập trung ngay toàn bộ công nhân cùng phân xưởng/dây 

chuyền sản xuất/khu vực sản xuất/vị trí làm việc nơi có bệnh nhân F0;  

- Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm F1. 

b. Đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại các phân xưởng/dây 

chuyền sản xuất/tổ sản xuất/khu vực sản xuất/vị trí làm việc ở các khu vực khác 

của công ty: 

- Liên quan dịch tễ rộng và nguy cơ lây nhiễm cao trong toàn công ty: Xử 

lý chống dịch như tình huống 1. 

- Ít có liên quan dịch tễ và nguy cơ thấp: Tại các phân xưởng/ dây chuyền 

sản xuất/ khu vực sản xuất/ vị trí làm việc không có F0: Đánh giá nguy cơ và 

điều kiện làm việc thực tế tại nơi làm việc: 

+ Nếu thấy vẫn có mối liên quan dịch tễ nào đó với phân xưởng có F0: 

Báo chính quyền địa phương ra quyết định cách ly tại nhà đối với tất cả 

công nhân theo quy định; 

Chính quyền địa phương và y tế cơ sở tổ chức quản lý cách ly tại nhà và 

lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 với những trường hợp này nghiêm ngặt theo 

đúng quy định.  

+ Nếu thấy không có mối liên quan dịch tễ với phân xưởng có F0: 

Tiếp tục rà soát F1 kỹ lưỡng bằng cách yêu cầu các công nhân tự nhớ và 

tự khai báo một lần nữa để tránh bỏ sót F1. Nếu có F1 thì tách ra và đưa đi cách 

ly tập trung ngay; 

Yêu cầu công nhân phải khai báo y tế với chính quyền địa phương và y tế 

cơ sở nơi cư trú để phối hợp theo dõi và quản lý; 

Vệ sinh môi trường và khử trùng toàn bộ công ty theo hướng dẫn của cơ 

sở y tế; 

Đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 của công ty theo QĐ 2194/QĐ-

BCĐ. Nếu công ty không đủ điều kiện an toàn thì cho tạm dừng hoạt động ngay; 

Chỉ tiếp tục cho công nhân đi làm việc trở lại nếu công ty đủ điều kiện an 

toàn Covid theo quy định; 

Yêu cầu công nhân tự theo dõi sức khoẻ ở nhà trước khi đến nơi làm việc. 

Bất cứ ai có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh: ốm, sốt, ho, đau họng, viêm đường hô 
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hấp thì phải ở nhà, không được đi làm và thông báo ngay cho y tế địa phương và 

công ty biết để lấy mẫu xét nghiệm và hướng dẫn cách ly;  

Tổ an toàn Covid thực hiện nhiệm vụ; 

Hàng ngày giám theo dõi, giám sát sức khỏe công nhân chặt chẽ: đầu giờ 

làm việc, trong lúc làm việc. Bất cứ ai có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh: ốm, sốt, 

ho, đau họng, viêm đường hô hấp thì thông báo ngay cho công ty và y tế địa 

phương biết để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và xử lý kịp thời;  

Yêu cầu công nhân hàng ngày đi làm đến thẳng công ty. Không giao tiếp, 

tiếp xúc với bên ngoài trên đường đi làm. Thực hiện theo trách nhiệm của người 

lao động phòng chống COVID-19 quy định tại QĐ 2194/QĐ-BCĐ; 

Thực hiện việc đeo khẩu trang bắt buộc, giữ khoảng cách và thực hiện 

nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid tại cơ sở sản xuất; 

Yêu cầu công nhân tự giác cách ly tại nhà sau giờ làm việc; 

Nên xét nghiệm SARS-CoV-2 thêm cho toàn bộ công nhân công ty vào 

ngày thứ 3-5. Tùy theo kết quả giám sát bệnh hàng ngày và kết quả xét nghiệm 

sẽ quyết định việc xử lý chống dịch phù hợp và lấy mẫu xét nghiệm thêm các 

lần tiếp theo; 

Khử khuẩn theo hướng dẫn của cơ quan y tế. 

3.3. Tình huống 3: Các trường hợp dương tính xuất hiện ở hầu hết 

phân xưởng/ dây chuyền sản xuất/ tổ sản xuất/ khu vực sản xuất/ vị trí làm 

việc 

- Coi tất cả những người trong công ty là F1; 

- Phối hợp với BCĐ phòng chống dich Covid-19, TTYT các huyện, thành 

phố trên địa bàn tổ chức cách ly tập trung toàn bộ công nhân công ty; 

- Khử khuẩn toàn bộ công ty. 

3.4. Tình huống 4: Tất cả các mẫu xét nghiệm trong công ty đều âm tính 
ngoại  trừ F0 

a.Tại phân xưởng/dây chuyền sản xuất/khu vực sản xuất/vị trí làm việc có 

F0 

- Coi tất cả những người làm việc trong cùng phân xưởng/dây chuyền sản 

xuất/khu vực sản xuất/vị trí làm việc có F0 là F1; 

- Tổ chức cách ly tập trung ngay toàn bộ công nhân cùng phân xưởng/dây 

chuyền sản xuất/khu vực sản xuất/vị trí làm việc nơi có bệnh nhân F0.  

b. Tại phân xưởng/dây chuyền SX/khu vực sản xuất/vị trí làm việc không 

có F0 

- Tiếp tục rà soát F1 kỹ lưỡng bằng cách yêu cầu các công nhân tự nhớ và 

tự khai báo một lần nữa để tránh bỏ sót F1. Nếu có F1 thì tách ra và đưa đi cách 

ly tập trung ngay; 

- Yêu cầu công nhân phải khai báo y tế với chính quyền địa phương và y 

tế cơ sở nơi cư trú để phối hợp theo dõi và quản lý; 
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- Vệ sinh môi trường và khử trùng toàn bộ công ty theo hướng dẫn của cơ 

sở y tế; 

- Đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 của công ty theo Quyết định 

2194/QĐ-BCĐ. Nếu công ty không đủ điều kiện an toàn thì cho tạm dừng hoạt 

động ngay; 

- Chỉ tiếp tục cho công nhân đi làm việc trở lại nếu công ty đủ điều kiện 

an toàn Covid theo quy định; 

- Yêu cầu công nhân tự theo dõi sức khoẻ ở nhà trước khi đến nơi làm 

việc. Bất cứ ai có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh: ốm, sốt, ho, đau họng, viêm 

đường hô hấp thì phải ở nhà, không được đi làm và thông báo ngay cho y tế địa 

phương và công ty biết để lấy mẫu xét nghiệm và hướng dẫn cách ly; 

- Tăng cường hoạt động Tổ An toàn Covid; 

- Hàng ngày giám theo dõi, giám sát sức khỏe công nhân chặt chẽ: đầu 

giờ làm việc, trong lúc làm việc. Bất cứ ai có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh: ốm, 

sốt, ho, đau họng, viêm đường hô hấp thì thông báo ngay cho công ty và y tế địa 

phương biết để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và xử lý kịp thời;  

- Yêu cầu công nhân hàng ngày đi làm đến thẳng công ty. Không giao tiếp, 

tiếp xúc với bên ngoài trên đường đi làm. Thực hiện theo trách nhiệm của người 

lao động phòng chống COVID-19 quy định tại Quyết định 2194/QĐ-BCĐ; 

- Thực hiện việc đeo khẩu trang bắt buộc, giữ khoảng cách và thực hiện 

nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid tại cơ sở sản xuất; 

- Yêu cầu công nhân tự giác cách ly tại nhà sau giờ làm việc; 

- Nên xét nghiệm SARS-CoV-2 thêm cho toàn bộ công nhân công ty vào 

ngày thứ 3-5. Tùy theo kết quả giám sát bệnh hàng ngày và kết quả xét nghiệm 

sẽ quyết định việc xử lý chống dịch phù hợp và lấy mẫu xét nghiệm thêm các 

lần tiếp theo. 

4 . Phòng chống lây nhiễm trong khi xử lý dịch 

- Đặc biệt chú ý phòng chống lây nhiễm cho công nhân trong khi phong 

tỏa tạm thời vì lúc đó hay xảy ra lộn xộn, nguy cơ lây nhiễm cao; phòng chống 

lây nhiễm nghiêm ngặt trong quá trình đưa công nhân đi cách ly, trên xe ô tô và 

tại các cơ sở cách ly tập trung.  

- Phân loại nguy cơ F1 và sắp xếp khu vực cách ly tập trung theo nguy cơ 

từng phân xưởng/dây chuyền sản xuất/khu vực sản xuất/vị trí làm việc trong cơ 

sở cách ly tập trung.  

Lưu ý: 

- Phải có danh sách công nhân tại công ty, tất cả các công nhân đều được 

liên lạc và quản lý, đặc biệt các công nhân ở các địa phương khác.Đảm bảo các 

công nhân có liên quan được xét nghiệm và cách ly đúng quy định. Quản lý chặt 

chẽ các công nhân thuộc diện cách ly tại nhà để tránh trường hợp khi phát bệnh 

tại nhà mà không được giám sát, không được xử lý kịp thời gây hậu quả nghiêm 

trọng cho cộng đồng. 
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- Tổ An toàn COVID-19 tại các CSSXKD, phối hợp với Ban Chỉ đạo 

phòng chống COVID-19 tại công ty có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc theo 

đúng hướng dẫn tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐ. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 các huyện, thành phố 

- Phối hợp Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh, Sở Công Thương, Sở Kế 

hoạch- Đầu tư xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại khu công 

nghiệp, các CSSXKD trên địa bàn; xây dựng phương án cách ly xử trí khi có 

trường hợp mắc COVID-19 trong khu công nghiệp, CSSXKD và tổ chức diễn tập 

các phương án phòng, chống dịch COVID-19theo các hướng dẫn Quyết định số 

2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây 

nhiễm dịch covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động” và hướng 

dẫn tại văn bản này. 

- Phối hợp Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh, Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội, Sở Công thương, Sở Kế hoạch – Đầu tư kiểm tra đôn đốc các cơ 

sở lao động trên địa bàn nghiêm túc thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG 

ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; thực 

hiện nghiêm công tác đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 và các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các CSSXKD; cập nhật dữ liệu bản đồ 

an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho các CSSXKD. Tập trung chỉ đạo, 

kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch cho các cơ sở sản xuất 

kinh doanh được đánh giá có nguy cơ lây nhiễm trung bình và nguy cơ lây 

nhiễm cao. 

- Xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị không tuân thủ các quy định phòng, 

chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc. 

2. Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và 

Xã hội, Sở Công thương. 

- Theo chức năng nhiệm vụ được phân công, Ban Quản lý khu công 

nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Công thương chủ trì, phối 

hợp với  Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố nơi có 

các CSXSKD đóng trên địa bàn xây dựng kế hoạch phòng chống dịch Covid-19, 

phương án cách ly, xử trí khi có trường hợp mắc Covid-19, đảm bảo an toàn vệ 

sinh thực phẩm và đảm bảo lương thực, nhu yếu phẩm cho khu cách ly trong các 

tình huống dịch bệnh, đặc biệt khi dịch lây lan rộng, có nhiều khu vực bị cách ly; 

tổ chức diễn tập các phương án phòng chống dịch trên địa bàn quản lý. 

- Yêu cầu người sử dụng lao động ký cam kết thực hiện đầy đủ các quy 

định phòng, chống dịch COVID-19 theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 

27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, chịu trách 

nhiệm về công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị.  
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- Phối hợp các địa phương và người sử dụng lao động tổ chức triển khai; 

tuyên truyền, phổ biến; kiểm tra, giám sát việc thực hiện hướng dẫn. 

- Chỉ đạo các cơ sở lao động trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện 

hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Báo cáo kết quả triển khai về Sở 

Y tế (cơ quan thường trực của BCĐ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh). 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Cung cấp danh sách các CSSXKD theo địa bàn các huyện/ thành phố để 

các địa phương theo dõi, quản lý và phối hợp trong công tác phòng chống dịch 

COVID-19. 

4. Các đơn vị ngành y tế 

4.1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Chịu trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch khi nhận được thông tin về ca F0 xuất hiện trong các CSSXKD. 

4.2. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố 

Trung tâm Y tế tuyến huyện phối hợp với các cơ sở lao động triển khai 

“Hướng dẫn” cho người làm công tác y tế tại cơ sở lao động, người lao động và 

người sử dụng lao động tại các CSSXKD, đặc biệt đối với doanh nghiệp nhỏ và 

vừa, làng nghề và các khu công nghiệp trên địa bàn. 

Trên đây là Hướng dẫn Xây dựng phương án ứng phó với các tình huống 

phòng chống dịch COVID-19 tại các công ty, nhà máy xí nghiệp, cơ sở sản 

xuất kinh doanh. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị Ban 

Quản lý khu công nghiệp tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Công 

thương phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch 

phòng chống dịch COVID-19 theo từng tình huống cụ thể tại các CSSX KD 

trên địa bàn quản lý.  

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- BCĐ PC Covid-19 tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- Ban Quản lý khu công nghiệp; 

- BCĐ PC Covid-19 các huyện, TP; 

- Liên Đoàn lao động tỉnh; 

- TT KSBT; 

- TTYT các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, NVY. (L/) 

KT TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

             GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Vũ Mạnh Dương 
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