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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, 

CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM 

ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO 

CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT 

CORONA GÂY RA 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

      

 

KỊCH BẢN 3 

(Ban hành kèm theo Công văn số:      /CV-BCĐ ngày     /3/2020 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây 

ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai) 

 

NHỮNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN KHI CÁC CÔNG TY, NHÀ MÁY, XÍ 

NGHIỆP (GỌI CHUNG LÀ CÔNG TY) TRONG CÁC KHU CÔNG 

NGHIỆP CÓ TRƯỜNG HỢP MẮC BỆNH 

 

I. BIỆN PHÁP XỬ LÝ  

1. Biện pháp hành chính 

a) Sở Y tế tham mưu họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (gọi tắt 

là Ban Chỉ đạo tỉnh). 

b) Báo cáo nhanh tình hình dịch, công việc đã thực hiện, công việc phải thực 

hiện tiếp theo. 

c) Sở Y tế tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai các biện pháp sau:  

- UBND tỉnh ban hành Quyết định cách ly (phong toả) tạm thời toàn bộ các 

công ty (đối với công ty quy mô vừa và nhỏ) hoặc một xưởng/phân xưởng (đối với 

công ty quy mô lớn); đồng thời cách ly tạm thời cụm dân cư, khu phố, thôn, ấp, tổ, 

đội nơi người mắc bệnh cư trú để kiểm dịch y tế. Thời gian cách ly tối thiểu 28 

ngày kể từ ngày thực hiện cách ly. 

- Việc cách ly tạm thời khu dân cư thực hiện theo Kịch bản 1 về những việc 

phải thực hiện khi xã, phường, thị trấn có trường hợp mắc bệnh nhưng chưa có lây 

lan tại chỗ. 

- Trong kịch bản này tập trung thực hiện cách ly tạm thời công ty. 

- Sở Thông tin và Truyền thông: Tăng cường chỉ đạo công tác truyền thông 

phòng, chống dịch bệnh; kịp thời bác bỏ các thông tin sai lệch gây hoang mang 

trong nhân dân. 

- Sở Công Thương: Đảm bảo phục vụ nhu cầu thiết yếu của người lao động, 

nhân dân tại khu vực cách ly, đồng thời phối hợp với Sở Y tế kịp thời cung cấp 

nguyên liệu, các mặt hàng thực phẩm thiết yếu cho các khu cách ly tập trung khi 

xảy ra dịch bệnh kéo dài.  

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Đảm bảo xử lý chất thải lây nhiễm, chất thải 

thông thường tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của công ty (nếu có) và của 

huyện, thành phố. 
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- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Ban Quản lý các Khu Công nghiệp 

Đồng Nai; Liên đoàn Lao động tỉnh, Giám đốc công ty: Đảm bảo chế độ chính 

sách tiền lương, tiền trợ cấp cho người lao động phải nghỉ việc do bị cách ly, 

phong tỏa. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra các hoạt động phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 tại nơi cách ly và tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ quan 

doanh nghiệp, công ty, nhà máy…. 

- Sở Tài chính: Đảm bảo kinh phí cho hoạt động phòng, chống dịch của tỉnh, 

đặc biệt là địa phương nơi có dịch. 

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ban, ngành phối hợp điều 

tra nắm đối tượng, tổ chức cách ly y tế phòng chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự 

tại công ty bị phong tỏa và các khu cách ly tập trung. 

- Các sở, ban, ngành: Theo chức năng nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo tỉnh phân 

công, có kế hoạch cụ thể tham gia phòng chống dịch cấp độ 1 đối với công ty có 

người mắc bệnh và địa phương nơi người lao động cư trú.  

d) Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Đồng Nai 

- Chỉ đạo tạm ngừng mọi hoạt động sản xuất (đối với công ty quy mô vừa và 

nhỏ) hoặc ngừng một phần (đối với công ty quy mô lớn) nơi có người mắc bệnh. 

- Không cho phép tổ chức các hoạt động tập trung đông người tại Khu Công 

nghiệp có công ty phong tỏa. 

- Phối hợp Công an Khu Công nghiệp, chủ doanh nghiệp điều tra, lập danh 

sách toàn bộ lãnh đạo, nhân viên, người lao động tại công ty bị phong tỏa, ghi nhận 

thông tin về địa chỉ gia đình, nơi lưu trú, số điện thoại cá nhân…. 

- Phối hợp với ngành Y tế thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại 

công ty bị phong tỏa và trong Khu Công nghiệp. 

đ) Ban Chỉ đạo cấp huyện tại Khu Công nghiệp có trường hợp mắc bệnh 

- Tổ chức họp, đánh giá tình hình dịch, chỉ đạo Trung tâm y tế huyện, thành 

phố, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, phối hợp Công an Khu Công nghiệp 

điều tra, lập danh sách người tiếp xúc cần thực hiện cách ly; khẩn trương triển khai 

công tác phòng, chống dịch tại địa phương. 

- Tổ chức cách ly tập trung các đối tượng tiếp xúc gần với người mắc bệnh. 

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện cách ly tại nhà đối với những đối 

tượng tiếp xúc với người tiếp xúc gần theo danh sách điều tra; đồng thời chỉ đạo, tổ 

chức, giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly tại nhà. 

- Chỉ đạo tập trung nhân lực, vật lực, tài chính cho công tác phòng, chống 

dịch. 

e) Chủ doanh nghiệp nơi có người mắc bệnh 

- Nghiêm túc phối hợp với Công an Khu Công nghiệp, Ban Quản lý các Khu 

Công nghiệp Đồng Nai, ngành Y tế thiết lập các chốt kiểm soát để kiểm dịch y tế 

trong khu vực cách ly; lập danh sách toàn bộ công nhân viên công ty, những người 

làm cùng tổ, đội, phân xưởng, những người đã tiếp xúc với người mắc bệnh để 

thực hiện cách ly y tế. 
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- Đảm bảo hợp tác tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch tại 

công ty. 

g) Tổ chức Công đoàn Khu Công nghiệp 

- Chỉ đạo Tổ Công đoàn tại công ty tăng cường phối hợp với nhân viên y tế 

thông báo yêu cầu, mục đích, thời gian của việc cách ly cho người được cách ly và 

gia đình; vận động tạo sự đồng thuận, tình nguyện thực hiện cho các đối tượng 

trên. 

- Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công nhân viên công ty phong toả trong 

thời gian thực hiện cách ly y tế theo quy định. 

2. Biện pháp chuyên môn, kỹ thuật 

a) Sở Y tế 

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm y tế huyện, thành 

phố triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. 

- Chỉ đạo các khu cách ly tập trung của tỉnh chuẩn bị sẵn sàng, đảm bảo đủ 

khả năng thu dung các đối tượng cách ly tập trung từ công ty và các xã, phường, 

thị trấn chuyển đến. 

- Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện công tác 

phòng, chống dịch. 

- Tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh các biện pháp ứng phó theo diễn biến dịch. 

b) Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

- Cử đội phản ứng nhanh của Trung tâm xuống công ty bị phong tỏa để chỉ 

đạo và phối hợp với Trung tâm y tế huyện, thành phố, Ban Quản lý các Khu Công 

nghiệp Đồng Nai thực hiện điều tra dịch tễ, theo dõi, giám sát chặt chẽ ca bệnh, 

các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, các trường hợp có tiếp xúc gần với trường hợp 

mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. 

- Triển khai thực hiện vận chuyển, bàn giao người được cách ly y tế đến các 

cơ sở cách ly tập trung. 

- Phối hợp Trung tâm y tế xử lý khử trùng, tiêu độc môi trường công ty bị 

phong tỏa và khu vực dân cư có người mắc bệnh theo quy định. 

c) Trung tâm Y tế các huyện, thành phố 

- Phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiến hành công tác điều tra 

dịch tễ, giám sát. Rà soát, lập danh sách tất cả các trường hợp tiếp xúc gần, sống 

chung nhà, tiếp xúc với người tiếp xúc gần…. để tổ chức cách ly đúng quy định: 

+ Những người sống cùng nhà, làm việc cùng tổ với trường hợp mắc bệnh, 

hoặc những người nghi ngờ mắc bệnh phải chuyển đến cơ sở cách ly điều trị và 

thực hiện lấy mẫu xét nghiệm theo chỉ định của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

+ Những người tiếp xúc gần với các trường hợp nêu trên cần cách ly y tế tại 

nhà (hoặc cơ sở tập trung) và theo dõi chặt chẽ. 

- Xử lý môi trường ổ dịch theo quy định, đảm bảo xử lý toàn diện các nhà 

xưởng, nơi công cộng trong khu vực phong tỏa. 
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- Tổ chức khử khuẩn đối với người và phương tiện qua lại các chốt kiểm 

soát. 

- Tổ chức vận chuyển người nghi ngờ đến cơ sở cách ly điều trị; những 

người thuộc đối tượng cách ly tập trung đến cơ sở cách ly tập trung. 

d) Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Đồng Nai 

- Thực hiện truyền thông hàng ngày qua loa phát thanh, tờ rơi, tuyên truyền 

tại các công ty chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, nhận biết các dấu 

hiệu nghi mắc bệnh, tự theo dõi sức khoẻ, có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh thì 

thông báo ngay cho nhân viên y tế.  

- Phối hợp với cơ quan công an, quân sự đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là 

kiểm soát các hoạt động biểu tình, đình công của công nhân các công ty trong Khu 

Công nghiệp. 

II. NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC  

1. Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống dịch Covid-19 

trên phạm vi toàn tỉnh. Thường xuyên báo cáo và chịu sự chỉ đạo của UBND tỉnh, 

Ban Chỉ đạo Quốc gia.  

2. Ban Chỉ đạo cấp huyện chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trên phạm vi huyện, thành phố. Thường xuyên báo cáo và chịu sự chỉ 

đạo của UBND huyện, thành phố; Ban Chỉ đạo tỉnh. 

3. Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Đồng Nai thực hiện chỉ đạo của Ban 

Chỉ đạo tỉnh; phối hợp với Sở Y tế, Ban Chỉ đạo cấp huyện và các đơn vị liên quan 

triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại công ty./. 

 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP  

CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA TỈNH ĐỒNG NAI 
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