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   Kính gửi:  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố. 

 

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp trên 

toàn thế giới, nguy cơ lây nhiễm đối với người lao động tại cơ sở lao động và 

các khu công nghiệp, đặc biệt tại các cơ sở lao động sản xuất có người nước 

ngoài đến từ quốc gia có dịch. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan dịch 

bệnh, đảm bảo sức khỏe, an toàn vệ sinh lao động cho người lao động, góp phần 

ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.  

Thực hiện Công văn số 1133/BYT-MT ngày 09/03/2020 của Bộ Y tế về 

việc Hướng dẫn Phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc, ký túc xá của 

người lao động, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh:  

- Chủ động xây dựng Kế hoạch tham mưu cho Sở Y tế triển khai thực 

hiện; Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ TTYT huyện, thị, thành phố 

trong công tác hỗ trợ các cơ sở lao động về phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại 

nơi làm việc, ký túc xá của người lao động. 

- Chủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các 

đơn vị có liên quan phổ biến, hướng dẫn và hỗ trợ cho người làm công tác y tế 

tại cơ sở lao động, người lao động và người sử dụng lao động tại các cơ sở lao 

động, doanh nghiệp nhỏ và vừa, làng nghề và các khu công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh về Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc, ký túc xá 

của người lao động theo Hướng dẫn của Bộ Y tế ( kèm hướng dẫn). 

2. Đối với Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố: 

- Xây dựng Kế hoạch tham mưu UBND địa phương phối hợp với Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị, thành phố hỗ trợ các cơ sở lao 



 

động (<300 người) trên địa bàn quản lý thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-

19 tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động. 

- Duy trì công tác theo dõi, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 tại cơ sở lao động, khu công nghiệp, ký túc xá tại địa phương. 

Sở Y tế đề nghị Giám đốc các đơn vị triển khai thực hiện./.  

 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở LĐTB&XH (để biết); 

- BGĐ, NVY; 

- Lưu: VT. 
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