
 

Kính gửi: Công ty TNHH JY Plasteel Vina. 

 Ngày 24/9/2021, Ban quản lý các khu công nghiệp nhận được thông tin từ 

CDC Hà Nam về kết quả xét nghiệm Realtime RT-PCR mẫu gộp dương tính 

Sars – CoV – 2 tại TDP Nam Sơn, phường Châu Sơn, TP. Phủ Lý, Hà Nam 

trong đó có Anh Nguyễn Ngọc Sơn – SN 1998 làm việc tại công ty TNHH JY 

Plasteel Vina. 

  Để đảm bảo thực hiện đúng quy định trong công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 tại công ty, Ban quản lý các khu công nghiệp yêu cầu Giám đốc doanh 

nghiệp có ca nghi nhiễm thực hiện ngay các biện pháp sau: 

 - Yêu cầu doanh nghiệp thực hiện phong tỏa tạm thời toàn bộ bộ phận, khu 

vực phân xưởng nơi người lao động nghi nhiễm làm việc, thông báo cho toàn bộ 

người lao động hiện đang có mặt tại công ty tạm thời ở yên tại chỗ. Trường hợp 

người lao động đã rời khỏi nhà máy đề nghị doanh nghiệp thông báo, yêu cầu 

người lao động phải thực hiện khai báo y tế với địa phương nơi cư trú. 

 - Tổ chức rà soát, khoanh vùng, lập danh sách các trường hợp người lao 

động có tiếp xúc với các ca nghi nhiễm nêu trên, yêu cầu các trường hợp trên 

thực hiện khai báo y tế tại địa phương nơi cư trú và thực hiện theo hướng dẫn 

của y tế địa phương. Đồng thời tự theo dõi sức khỏe, nếu có biểu hiện ho sốt 

phải báo ngay cho cơ sở y tế. 

 - Kích hoạt phương án lưu trú tập trung cho người lao động ngay tại nhà 

máy đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, vật dụng sinh hoạt cho người lao 

động  khi lưu trú tại công ty phục vụ công tác rà soát, truy vết, khoanh vùng và 

dập dịch.  

 - Tuyên truyền, vận động người lao động ổn định tâm lý, đồng thuận với các 

biện pháp phòng, chống dịch mà doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước quy định. 

Đồng thời bố trí lực lượng bảo vệ để đảm an ninh, an toàn cho người lao động khi 

lưu trú tại nhà máy, tránh trường hợp người lao động bỏ trốn khỏi công ty. 

 Ban quản lý các khu công nghiệp đề nghị Giám đốc Doanh nghiệp thực hiện 

nghiêm túc các nội dung trên, trường hợp để xảy ra lây lan dịch bệnh Covid-19 do 
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không chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật thì chủ doanh nghiệp và 

người lao động phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.  

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (để b/c); 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- UBND các huyện, TX, TP (để p/h); 

- Sở Y tế tỉnh (để p/h); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, DN. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Phạm Bá Tùng 
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