ỦY BAN NHẬN DÂN
HUYỆN KIM THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 324/CV-UBND

Kim Thành, ngày22 tháng 02 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Về việc hoạt động của
các doanh nghiệp đóng trên địa bàn
huyện Kim Thành trong tình hình dịch
bệnh Covid-19.

Kính gửi : Giám đốc các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Kim Thành
Trong những ngày gần đây, diễn biến tình hình trên địa bàn huyện Kim Thành hết
sức phức tạp, đã có một số ca dương tính xuất hiện trong các doanh nghiệp, có đông
công nhân, tạo nên nguy cơ lây nhiễm chéo rất cao.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh
Hải Dương, Ủy ban nhân dân huyện Kim Thành yêu cầu Giám đốc các Doanh nghiệp
như sau:
Các Doanh nghiệp ngoài Khu công nghiệp đóng trên địa bàn huyện kim Thành
chỉ được phép sản xuất trở lại khi đáp ứng được đầy đủ các điều kiện sau:
1. Đã thực hiện xét nghiệm cho toàn bộ cán bộ quản lý, công nhân và có kết qủa
xét nghiệm âm tính đối với từng người.
2. Đã gửi bản đánh giá chỉ số nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại Doanh nghiệp về
UBND huyện (qua phòng Lao động – TB&XH), trong đó khẳng định đủ điều kiện tiếp
tục làm việc và tự chịu trách nhiệm về việc đánh giá của mình.
3. Đã gửi bản Kế hoạch ứng phó với các cấp độ dịch bệnh Covid-19 của Doanh
nghiệp về UBND huyện (qua phòng Lao động – TB&XH).
4. Doanh nghiệp phải bố trí được nơi ăn nghỉ tại chỗ đảm bảo đầy đủ các quy định
về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong doanh nghiệp cho cán bộ quản lý và công
nhân ít nhất 05 ngày kể từ 0 giờ ngày 22/02/2021.
Ủy ban nhân dân huyện Kim Thành yêu cầu các Doanh nghiệp thực hiện nghiêm
Thông báo này.
Giao Tiểu ban tuyên truyền Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện, Đài
phát thanh huyện thông báo rộng rãi để các Doanh nghiệp nắm được và thực hiện.

Giao Ch ề t ềch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Đài truy ền thanh thông báo
nhiều lần để các Doanh nghiệp nắm được và thực hiện, đồng thời kiểm tra, giám sát và
kiến nghị xử lý nếu có Doanh nghiệp trên địa bàn không thực hiện nghiêm Công văn
này./.
Nơi nhận:
- Như trên kính gềi;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện;
- Cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Lưu: VT, LĐTBXH.
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