UBND TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 369/BQL-DN
V/v yêu cầu tăng cường thực hiện các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Hưng Yên, ngày 28 tháng 4 năm 2021

Kính gửi:
- Các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN;
- Các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh;
- Các nhà thầu xây dựng và cơ sở sản xuất kinh doanh
trong các KCN tỉnh.
“Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến
phức tạp, số lượng ca mắc mới và tử vong tăng nhanh ở nhiều nước, đặc biệt
là tại Ấn Độ với sự xuất hiện của biến thể kép B1617. Tại một số quốc gia có
chung đường biên giới với Việt Nam, dịch bệnh đang bùng phát mạnh trên
diện rộng. Trong nước, dịch bệnh Covid-19 tuy đã được kiểm soát tốt, song
nguy cơ bùng phát luôn thường trực, nhất là từ người nhập cảnh, nhập cảnh
trái phép”.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Hưng Yên tại Văn bản số
807/UBND-KGVX ngày 26/4/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh Covid-19, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên yêu cầu các
doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh trong các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng
Yên (gọi tắt là doanh nghiệp) thực hiện một số nội dung sau:
1. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế “Khẩu trang – Khử khuẩn
- Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế”. Hạn chế tổ chức, tham gia
các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết; trường hợp tổ
chức, phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, đặc biệt, phải tuân
thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn... theo đúng quy định
2. Thường xuyên tự đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, biện pháp
phòng, chống dịch tại doanh nghiệp, cập nhật kết quả tự đánh giá trên hệ
thống bản đồ phòng,chống dịch định kỳ. Thực hiện ngay việc rà soát, xây
dựng hoàn thiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại doanh nghiệp theo
“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” được ban hành kèm theo Quyết
định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng,

chống dịch Covid-19, cụ thể như: Thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch
Covid-19 tại doanh nghiệp; Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch Covid-19
tại doanh nghiệp; Thiết lập kênh thông tin liên lạc phòng chống dịch Covid19; Phân công và công khai thông tin liên lạc của cán bộ đầu mối làm công
tác phòng chống dịch Covid-19;...
Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên yêu cầu các doanh nghiệp tại các
KCN tỉnh Hưng Yên nghiêm túc thực hiện; chịu trách nhiệm trước pháp luật
trong việc không thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo
quy định./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND tỉnh Hưng Yên (để b/c);
- BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh (để b/c);;
- Lãnh đạo Ban;
- Công đoàn các KCN tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử của Ban (để đưa tin);
- Lưu: VT, DN.
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