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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ BIÊN HÒA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Số:               /UBND-KGVX                                   Biên Hòa, ngày         tháng       năm 2021 

 

V/v tăng cường công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 tại các 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên 

địa bàn thành phố Biên Hòa. 

 

 

  

 Kính gửi:  

 

 

- Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố; 

- UBND 30 phường, xã; 

- Các Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh  

  trên địa bàn thành phố Biên Hòa. 

  

 

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 23/10/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về các biện pháp tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19” và Kế hoạch số 13039/KH-UBND ngày 22/10/2021 của UBND 

tỉnh về thực hiện Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh; UBND thành phố Biên Hòa đã triển khai 

đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn thành phố thực hiện. 

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây tình hình lây nhiễm trong cộng đồng có 

chiều hướng tăng lên, phát sinh tại một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. 

Nhằm tăng cường kiểm soát tình hình dịch bệnh, đảm bảo thích ứng an toàn, linh 

hoạt trong tình hình mới, tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công 

nghiệp hoạt động, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội; Chủ tịch UBND 

thành phố Biên Hòa có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị các Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (sau đây gọi là 

doanh nghiệp) địa bàn thành phố Biên Hòa thực hiện các nội dung sau:  

- Thực hiện nghiêm túc Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 

2020 của BCĐQG 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”. 

- Xây dựng Kế hoạch, phương án phòng chống dịch Covid-19 tại đợn vị, có 

phương án xử lý tình huống cụ thể khi phát hiện người nhiễm Covid-19 tại doanh 

nghiệp theo quy trình do Sở Y tế hướng dẫn. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở 

người lao động thưc hiện nghiêm nguyên tắc 5K và các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 theo quy định.  
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- Khi phát hiện ca test nhanh kháng nguyên dương tính lập tức cách ly người 

nghi nhiễm tại khu vực, phòng cách ly tạm thời của cơ sở doanh nghiệp hoặc phòng 

riêng ở khu vực được bố trí sẵn. 

- Đồng thời báo cáo ngay cho Trung tâm Y tế thành phố các trường hợp có 

kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính và phối hợp xử lý theo quy định. Trung 

tâm Y tế hoặc Trạm Y tế lưu động sẽ thăm khám, xác định mức độ bệnh của F0 để 

thực hiện việc cách ly, điều trị theo quy định. Trường hợp đủ điều kiện cách ly tại 

nhà, nơi lưu trú thì doanh nghiệp sẽ liên hệ với Chủ tịch UBND phường, xã hoặc 

Trưởng Trạm Y tế để được hướng dẫn cách ly tại địa phương.  

- Tuyệt đối không để người lao động tự về nhà khi chưa có sự trao đổi, phối 

hợp, thống nhất với cơ quan y tế và chính quyền địa phương. Trường hợp doanh 

nghiệp không đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch Covid-19 cho người lao động; 

việc xử lý các trường hợp nhiễm bệnh không đúng quy định, tự để người lao động 

trở về địa phương…, trường hợp làm phát sinh tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng 

thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

2. Giao Phòng Y tế thành phố, Trung tâm Y tế thành phố: 

- Theo dõi, phối hợp tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 tại các doanh nghiệp; chủ động tham mưu đề xuất các biện pháp xử lý phù 

hợp đảm bảo việc thực hiện hiệu quả tại các doanh nghiệp, hạn chế tình trạng lây 

nhiễm trong môi trường lao động sản xuất. 

- Khi phát sinh ca nhiễm tại doanh nghiệp, khẩn trương phối hợp các Trạm Y 

tế, Trạm Y tế lưu động các phường, xã và Trạm Y tế lưu động tại các Khu công 

nghiệp để điều tra, dịch tễ, bóc tách F0, xử lý F1, F2, hướng dẫn phun khử khuẩn, 

vệ sinh môi trường. Đồng thời, nhận định đánh giá tình hình để xác định đề xuất 

việc tiếp tục hoạt động hay tạm dừng hoạt động của doanh nghiệp theo quy định. 

Đề nghị các Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Biên Hòa nghiêm túc, triển 

khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc cần hỗ trợ, đề 

nghị phản ánh về UBND thành phố (thông qua Trung tâm Y tế thành phố) để hướng 

dẫn xử lý./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên (thực hiện); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Y tế tỉnh ĐN (b/c); 

- TT Thành ủy (b/c); 

- CT, PCT UBND TP; 

- Chánh, phó Văn phòng; 

- Ban Quản lý các KCN; 

- Phòng LĐTBXH thành phố; 

- Lưu: VT, KGVX. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Tân 
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