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THÔNG BÁO
Về một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 tỉnh Hải Dương và diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện Kim 
Thành, UBND huyện và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện chỉ 
đạo một số nội dung trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn như sau:

1- Công tác tiêm phòng vaccine COVID-19
Giao phòng Y tế chủ trì, phối hợp Trung tâm y tế và các cơ quan liên quan 

rà soát, lập danh sách báo cáo Ban chỉ đạo huyện trước ngày 06/3/2021 để xem 
xét, chỉ đạo triển khai. Trước mắt số lượng, đối tượng, thứ tự ưu tiên như sau:

- Lực lượng y tế, lực lượng làm việc tại các khu cách ly, lực lượng công an, 
quân sự trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa 
bàn huyện;

- Thành viên “Tổ covid cộng đồng” tại các thôn, khu dân cư trong huyện;
- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, bệnh các xã, thị trấn; Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch bệnh của huyện; Lực lượng tham gia phòng chống dịch, bệnh tại các 
xã dịch bệnh đang bùng phát.

2- UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội 
trong thời gian huyện đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng. Tăng cường 
công tác kiểm tra, giám sát và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm.

3- Trên cơ sở đánh giá tình hình dịch tễ trên địa bàn, UBND huyện sẽ xem 
xét, quyết định gỡ bỏ các biện pháp giãn cách xã hội ở những địa phương đảm 
bảo tốt các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh sau:

- Không có yếu tố dịch tễ liên quan đến địa bàn;
- 100% cán bộ, nhân dân ký cam kết và thực hiện tốt công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế.
4- Đối với hoạt động của doanh nghiệp đóng trên địa bàn
Xem xét cho phép các doanh nghiệp hoạt động trở lại khi đáp ứng các yêu 

cầu sau:
- Có Kế hoạch chi tiết về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đáp ứng các 

quy định tại Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Hải 
Dương quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc của cán 
bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương;



-Thành lập Tổ chức giám sát y tế để giám sát tình hình sức khỏe của người 
lao động trong doanh nghiệp;

- Lập danh sách công nhân chi tiết phối hợp cùng Ban quản lí khu công 
nghiệp tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh và các địa phương rà soát, 
đảm bảo không có công nhân đang trong thời gian phải cách li y tế đến làm việc.

- Kế hoạch xét nghiệm và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 100% 
công nhân trước khi hoạt động trở lại;

- Chủ doanh nghiệp có trách nhiệm chủ động phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 trong doanh nghiệp và Lập cam kết tự chịu trách nhiệm trước 
pháp luật Việt Nam nếu không chủ động phòng, chống dịch COVID-19 tại 
doanh nghiệp mà để xảy ra dịch bệnh do yếu tố chủ quan.

- Có 100% công nhân kí cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Các doanh nghiệp chủ động rà soát các yêu cầu trên, khi đáp ứng đủ các 
yêu cầu, gửi hồ sơ về UBND huyện (qua phòng Lao động, Thương binh và Xã 
hội - bà Vũ Thùy Dương, chuyên viên phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 
huyện, điện thoại 0988.919.595, emailphonglaodongkt@gmail.com) xem xét, 
quyết định.

- UBND huyện giao phòng Lao động – TB và Xã hội đôn đốc, tổng hợp 
báo cáo. UBND các xã, thị trấn chuyển văn bản này đến các doanh nghiệp thuộc 
địa bàn trong 02 ngày kể từ ngày ban hành thông báo này và chịu trách nhiệm 
giám sát việc hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn, kịp thời báo cáo 
UBND huyện để chỉ đạo giải quyết.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn các doanh nghiệp 
đóng trên địa bàn, thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này./.

Nơi nhận:
- TTr: Huyện uỷ, HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Các phòng, ban huyện;
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

    Phạm Quang Hưng
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