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THONG BAO 

A A 9 A • A S Ye viçc nhac nho thic hiçn cac biçn phap phong chong Covid-19 
tii Ban Quãn 1 các Khu cong nghip Dng Nai. 

Hin nay, tInh hmnh dch bnh Covid- 19 din bin phirc tip, dc bit là vic 
xu.t hin các tnthng hçip ducrng tInh tai  Ban Quãn 1 các Khu cong nghip; 
trong do, ngun lay phrc tp tai  gia dinh, khu ph... Do dO, Lãnh dao  Ban có 
kin chi dao  dn toàn th can b cong chüc, viên chüc, nhân viên mt s ni 
dung sau: 

1. Yêu cu toàn th can b, cOng chirc, viên chirc và nhân viên phài thirc 
hin nghiêm các quy djnh v phOng, chng djch bnh Covid-19, d.c bit là 
nguyen tc 5K (Khu trang - Khü khuân - Khoàng cách - Không t.p trung- Khai 
báoyt). 

2. Trong qua trInh lam vic, sinh hoat hang ngày, han  ch tip xüc trirc tip 
vi nguii ngoài co quan, ngoài gia dInh nk không that si' cn thit. 

3. Chü dng gill' khoáng cách an toàn và có các bin pháp tir dam bào an 
toàn phOng, chng djch khi dn các da dim cong cong hoc sü diing các trang 
thit bi, dung chung nhu thang may, nhà v sinh... 

4. Van phOng trang bj dy dü d dllng sat khun hang ngày tai  các Phông 
lam vic, phOng h9p, phOng Bão v và ti'lng cá nhân trong cci quan. 

- H so tip nhn tir các Doanh nghip, các noi chuyn dn co quan phâi 
qua may sat trüng dy dü truOc khi trinh lãnh dao  xr l. 

- Các PhOng trInh h. so tp trung tai  Van thu, giao Van thu trInh Lãnh dao, 
ngoài các trix?mg hçip cn báo cáo trao di (nu c.n thiêt). 

Lu'u : Can b cOng chrc, viên chirc, nhân viên không ngi qua 02 
ngu?i/bàn tai  nhà an. 

Lãnh dao  Ban yCu cu toàn th can b cong chüc, viên chrc, nhân viên lu'u 
thirc hin nghiêm d dam bâo an toàn cho bàn than và cong dng, không dê 

ành hu&ng dn hoat dng cña toàn co quan. 

Trân tr9ng./'. 
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-Li.ru:VT,HCQT. 
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