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UBND TỈNH HƯNG YÊN 

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 107/BQL-DN 

V/v triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 trước biến chủng mới 

của bệnh dịch ở Việt Nam. 

Hưng Yên, ngày 29 tháng 01 năm 2021 

 

  

Kính gửi:  

- Các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN; 

- Chủ doanh nghiệp trong các KCN tỉnh. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Hưng Yên tại Công điện số 

199/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 trước biến chủng mới của bệnh dịch ở Việt Nam, Ban Quản lý 

các KCN tỉnh đề nghị các Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN, chủ doanh 

nghiệp trong các KCN tỉnh Hưng Yên thực hiện tốt một số nội dung sau:   

1. Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại doanh 

nghiệp theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của các cơ quan chức năng 

(Chi tiết một số biện pháp theo phụ lục đính kèm). Thực hiện tự kiểm tra công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp mình và gửi kết quả về chính quyền 

địa phương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính (Ban Chỉ đạo phòng chống dịch 

bệnh Covid-19 huyện) trước ngày 02/02/2021. 

2. Hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, tiệc liên hoan tập thể và các hoạt động tập 

trung đông người không cần thiết, giữ khoảng cách trong phòng họp. Quán triệt, 

tuyên truyền vận động người lao động không di chuyển đến các địa phương, vùng 

có dịch bệnh; thực hiện nghiêm túc việc cài đặt và sử dụng các ứng dụng Bluezone, 

ứng dụng khai báo y tế trên thiết bị di động. 

3. Quán triệt người lao động thuộc doanh nghiệp mình hiểu, thực hiện 

nghiêm túc: Trường hợp không may có tiếp xúc vòng 1 (F1), vòng 2 (F2), vòng 3 

(F3) với ca bệnh nhiễm biến chủng mới của SARS-CoV-2, phải thực hiện ngay 

việc khai báo y tế (trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn hoặc trên ứng dụng 

NCOVI), tự cách ly tại nhà và thông báo cho chính quyền hoặc y tế địa phương 

để có biện pháp xử lý kịp thời.  

4. Chủ động nắm bắt tình hình diễn biến dịch bệnh, đặc biệt là các trường 

hợp liên quan đến các ca bệnh nhiễm biến chủng mới của SARS-CoV-2 để kịp 

https://tokhaiyte.vn/
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thời thực hiện các biện pháp trong phòng, chống dịch bệnh cho phù hợp. Kịp thời 

báo cáo tình hình phát sinh người lao động có tiếp xúc vòng 1 (F1), vòng 2 (F2), 

vòng 3 (F3) với các ca bệnh nhiễm biến chủng mới của SARS-CoV-2 (Họ tên, 

ngày sinh, giới tính, nơi thường trú/tạm trú, số điện thoại liên lạc…), về chính 

quyền địa phương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính (Ban Chỉ đạo phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 huyện) và Ban Quản lý các KCN tỉnh. 

Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên gửi kèm theo văn bản này, Công 

điện số 199/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên, đề nghị 

chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN và chủ doanh nghiệp trong các KCN 

nghiêm túc thực hiện./. 

 Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh Hưng Yên; 

- BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã: Mỹ Hào; Yên Mỹ; Văn Lâm; 

- Sở Lao động, TB&XH tỉnh; 

- Lãnh đạo ban; 

- Công đoàn các KCN tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử của Ban; 

- Lưu: VT, DN. TTr 
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UBND TỈNH HƯNG YÊN 

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

PHỤ LỤC: PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI KHU CÔNG 

NGHIỆP, NHÀ MÁY, XÍ NGHIỆP
1
 

(Ban hành kèm theo văn bản số 107/BQL-DN ngày 29 tháng 01 năm 2021 

---- 

I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

1. Phạm vi 

Áp dung tại khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp sản xuất, kinh doanh. 

2. Đối tượng áp dụng 

- Người lao động. 

- Khách đến thăm làm việc. 

- Người quản lý, người sử dụng lao động. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm người lao động 

- Không đi làm khi đang trong giai đoạn cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện 

sốt, ho, khó thở. 

- Phải đeo khẩu trang khi đi đến nơi làm việc, khi ra về và những thời 

điểm cần thiết. 

- Thường xuyên rửa tay với nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát 

khuẩn tay, nhất là trước khi đến và khi ra về, trước và sau ca làm việc... 

- Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang bừa bãi; che miệng và mũi khi ho, 

hắt hơi. 

- Chủ động thường xuyên vệ sinh mặt bàn làm việc, các dụng cụ lao động 

và vị trí thường xuyên tiếp xúc của cá nhân bằng dung dịch sát khuẩn. 

- Hạn chế tụ tập đông người khi nghỉ giữa ca, nghỉ trưa,… giữ khoảng 

cách tiếp xúc tối thiểu 1 mét khi ăn ca, tại các khu vực công cộng tại nơi làm 

việc. 

- Kiểm tra thân nhiệt hàng ngày; thông báo kịp thời với người quản lý nơi 

làm việc và đến cơ sở y tế nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở. 

                                           
1
 Trích Sổ tay Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới ban 

hành kèm theo Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 08/9/2020 của Bộ Trưởng Bộ Y tế. 
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- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế nếu 

sử dụng thiết bị di động thông minh. 

- Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng, 

chống dịch COVID-19 tại khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp. 

2. Trách nhiệm của khách đến thăm và làm việc 

- Không được đến thăm và làm việc nếu đang trong thời gian cách ly tại 

nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở. 

- Đeo khẩu trang trong suốt quá trình đến thăm và làm việc. 

- Rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay trước khi vào khu 

công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp và trước khi ra về. 

- Thực hiện giãn cách tối thiểu 1 mét khi làm việc hoặc tham gia các hoạt 

động tại nhà máy, xí nghiệp. 

- Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang bừa bãi; che miệng và mũi khi ho, 

hắt hơi. 

- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế nếu 

sử dụng thiết bị di động thông minh. 

- Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và khai báo y tế theo yêu 

cầu của khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp. 

3. Trách nhiệm của người quản lý, người sử dụng lao động 

- Tổ chức đo thân nhiệt cho người lao động và khách đến thăm và làm 

việc trước khi vào khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp. 

- Thực hiện khai báo y tế đối với tế đối với khách đến thăm và làm việc 

nếu thấy cần thiết và các trường hợp người có biểu hiện sốt, ho, khó thở. 

- Thực hiện bố trí chỗ ngồi giãn cách tối thiểu 1 mét nếu có điều kiện; 

đảm bảo giãn cách khi người lao động vào khu vực làm việc, khi xếp hàng... 

- Vệ sinh, khử khuẩn bằng hóa chất khử khuẩn hoặc chất tẩy rửa thông 

thường đối với tay nắm cửa, nút bấm thang máy, mặt sàn, phòng làm việc, 

phòng họp, khu vệ sinh... tối thiểu 2 lần/ngày hoặc khi cần thiết. 

- Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho người sử 

dụng, xà phòng tại các khu vệ sinh. 

- Bố trí suất ăn riêng cho người lao động; đảm bảo giãn cách khi sử dụng 

phòng ăn tập thể. 

- Bố trí đủ thùng đựng rác, chất thải có nắp đậy kín, đặt ở vị trí thuận tiện 

và thực hiện thu gom, xử lý hàng ngày. 

- Nghiêm cấm khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang bừa bãi. 
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- Nếu tổ chức đưa, đón người lao động phải đảm bảo các quy định như 

hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trên các phương tiện giao thông công 

cộng. 

- Tăng cường thông khí tại khu vực làm việc của người lao động bằng 

cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt. Nếu sử dụng điều hòa, khi kết thúc 

ca làm việc phải mở cửa để tạo sự thông thoáng. 

- Bố trí phòng cách ly, chuẩn bị khẩu trang để sử dụng ngay khi phát hiện 

người có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Đồng thời thông báo kịp thời cho cơ quan y 

tế và áp dụng các biện pháp phòng ngừa phù hợp. 

- Phối hợp với các cơ quan y tế và chính quyền sở tại triển khai các hoạt 

động phòng, chống dịch COVID-19. 

- Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 cho người lao động. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc người lao động thực hiện các biện 

pháp dự phòng cá nhân và các biện pháp dự phòng tại khu công nghiệp, nhà 

máy, xí nghiệp. 
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