
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SYT-NVY 

V/v hướng dẫn công tác phòng chống 

dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp 

sau Tết Nguyên đán 

An Giang, ngày  08   tháng   02   năm 2021 

   Kính gửi:  

         - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

        - Ban Quản lý Khu kinh tế. 

 

 Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại một số tỉnh, thành phố 

trên cả nước, để bảo đảm an toàn cho sức khỏe người lao động và cộng đồng, Sở 

Y tế hướng dẫn công tác phòng chống dịch COVID-19 cho người lao động khi 

nghỉ Tết Nguyên đán 2021 như sau: 

 1. Không nên đến các vùng đang có dịch, nơi bị phong tỏa, cách ly (theo 

công bố của các cơ quan có thẩm quyền); thực hiện nghiêm túc giải pháp 5K theo 

khuyến cáo của Bộ Y tế: Khẩu trang - Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập 

trung – Khai báo y tế. 

 2. Ghi nhớ số ghế, số đăng ký phương tiện công cộng (xe khách, tàu hỏa, 

tàu thủy...), số chuyến bay để thực hiện khai báo y tế.  

 3. Cài đặt ứng dụng Bluezone để cảnh báo nguy cơ tiếp xúc gần người 

nhiễm COVID-19, nên ghi nhật ký tiếp xúc trong suốt thời gian nghỉ Tết. 

 4. Tải ứng dụng NCOVI từ địa chỉ (https://ncovi.vn/) và thường xuyên cập 

nhật tình trạng sức khỏe của bản thân. 

 5. Thực hiện khai báo y tế hoàn chỉnh có xác nhận theo mẫu đính kèm hoặc 

khai báo trực tuyến tại (https://tokhaiyte.vn/) tại mục khai di chuyển nội địa. 

 6. Các doanh nghiệp có kế hoạch phân công nhân sự hướng dẫn người lao 

động của doanh nghiệp thực hiện khai báo y tế; kiểm tra (đối với khai báo qua 

mạng), nhận tờ khai y tế của người lao động trước khi vào công ty làm việc lại sau 

kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. 

 7. Đối với người đến từ các địa phương có dịch bệnh hoặc ca bệnh, tùy tình 

hình thực tế tại thời điểm đó, sẽ phải chịu các biện pháp như giám sát, truy vết, 

cách ly y tế theo quy định. 

 Nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động và hoạt động của doanh 

nghiệp, Sở Y tế đề nghị quý cơ quan chuyển văn bản này đến các doanh nghiệp 

trên địa bàn để thực hiện. 

 Trân trọng kính chào./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TTYT huyện (phối hợp thực hiện); 
- TT kiểm soát bệnh tật; 
- Lưu VT, NVY. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Phan Vân Điền Phương 
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