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V/v thực hiện khám sức khỏe định kỳ
cho người lao động trong thời gian
dịch COVID-19.

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 5 năm 2020

Kính gửi: Các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp
Ph i hợp với Sở Y tế Thái Nguyên tại công văn s 1281/SYT-NVY ngày
29/4/2020 về việc thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động trong thời gian
dịch COVID-19, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất lây lan dịch bệnh, đảm bảo sức
khỏe và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban Quản lý các khu công nghiệp
Thái Nguyên yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp thực hiện
t t các nội dung sau:
1. Công tác khám sức khỏe định kỳ sẽ được thực hiện trong uý III hoặc uý
IV 2020 để đảm bảo t i thiểu mỗi người lao động được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 01
lần 01 năm; b trí tăng cường s phòng khám đảm bảo mỗi phòng khám không tập trung
nhiều người, đảm bảo khoảng cách giữa hai người t i thiểu là 1,5m; mỗi người trước khi
vào khám đều phải rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn và đo thân nhiệt; bắt buộc đeo khẩu
trang trong khi thực hiện khám sức khỏe; thông báo tới cơ quan y tế tất cả các trường
hợp s t, ho hoặc đi từ vùng có dịch về không tham gia khám trong đợt.
2. Triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn s 1133/BYT-MT ngày
09/3/2020 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn Phòng, ch ng dịch bệnh COVID-19 tại
nơi làm việc, ký túc xá của người lao động. Yêu cầu toàn bộ người lao động thực
hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch cá nhân và khai báo y tế điện tử.
3. Rà soát, củng c phương án phòng ch ng dịch của đơn vị sẵn sàng đáp ứng
với tình hu ng dịch bệnh xâm nhập vào doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; chuẩn bị t t
nhất các điều kiện bảo đảm sẵn sàng ứng phó, phản ứng nhanh, kịp thời trước các
tình hu ng; tuyệt đ i không lơ là chủ quan, mất cảnh giác, không để dịch bệnh thiếu
kiểm soát.
Nhận được văn bản này, yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi (t/h);
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Y tế;
- ãnh đạo Ban;
- ưu VT,
Đ.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Ban quản lý các khu công nghiệp
Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Tỉnh Thái Nguyên
04-05-2020 18:26:55 +07:00

Trần Văn Long

