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Kính gửi: Doanh nghiệp trong các khu công nghiệp
Ngày 20/4/2020, Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên nhận được Văn bản số
1137/SYT-NVY của Sở Y tế về việc phối hợp trong công tác phòng chống dịch
bệnh Covid-19. Để ngăn ngừa triệt để, giảm tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch trong
cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên căn cứ
chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thực hiện áp dụng
biện pháp cách ly y tế nghiêm ngặt, lấy mẫu xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 đối
với tất cả các đối tượng tiếp xúc gần với người bệnh COVID-19 và những người
tiếp xúc với người tiếp xúc gần các vòng (gọi tắt là F1, F2, F3) như sau:
- Các trường hợp F1 được cách ly tập trung tại cơ sở y tế; được lấy mẫu
xét nghiệm ít nhất hai lần: lần thứ nhất khi bắt đầu thực hiện cách ly, lần thứ
hai trước khi hết thời gian cách ly.
- Các trường hợp F2 được cách ly tại nhà (do UBND xã/phường/thị trấn
ban hành Quyết định cách ly theo quy định của pháp luật); được lấy mẫu xét
nghiệm một lần. Chờ kết quả xét nghiệm lần hai của F1, nếu âm tính sẽ được kết
thúc việc cách ly.
- Các trường hợp F3 được hướng dẫn tạm thời cách ly tại nhà, sau khi có
kết quả xét nghiệm âm tính của F2 sẽ kết thúc việc cách ly.
Để tiếp tục triển khai tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, Ban Quản
lý các khu công nghiệp Thái Nguyên đề nghị doanh nghiệp hoạt động trong các
Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm một số nội dung sau:
1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch
COVID-19 tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất theo các văn bản hướng dẫn của Ban
Quản lý các khu KCN Thái Nguyên và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch
COVID-19 các cấp.

2. Tạo điều kiện cho người lao động tại các nhà máy, công ty, doanh nghiệp
trong các Khu công nghiệp trong trường hợp có người lao động phải thực hiện các
biện pháp cách ly y tế là do họ là người có tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19;
người tiếp xúc các vòng tuân thủ việc cách ly theo quyết định cách ly y tế để
phòng, chống dịch COVID-19 của cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định
của pháp luật Việt Nam.
Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên đề nghị doanh nghiệp nghiên
cứu và tạo điều kiện cho người lao động yên tâm để thực hiện áp dụng biện pháp
cách ly y tế nghiêm ngặt, lấy mẫu xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 theo quyết định
cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 của cơ quan có thẩm quyền ban hành
theo quy định./.
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