
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CÔN ĐẢO 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /UBND-PYT 

V/v tiếp tục tăng cường các 

biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 

Côn Đảo, ngày       tháng      năm 2021 

        Kính gửi: Đồn Biên phòng Côn Đảo 

 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên nhiều 

tỉnh, thành cả nước, tiềm ẩn cao nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 từ ngư 

dân tàu cá và các phương tiện vận chuyển hàng hóa đến Côn Đảo. 

Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo đề nghị Đồn Biên phòng Côn Đảo chủ 

trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường quản lý chặt 

chẽ công tác hỗ trợ, sửa chữa tàu thuyền bị hư hỏng máy móc nặng phải cập 

cảng cụ thể như sau: 

- Đảm bảo các tàu thuyền phải được phun hóa chất, khử khuẩn trước khi 

cho thợ máy xuống sửa chữa. 

- Cử lực lượng giám sát chặt chẽ trong suốt quá trình sửa chữa, yêu cầu 

các thuyền viên cách xa thợ sửa máy tối thiểu 2m, đồng thời yêu cầu thợ máy 

phải được trang bị phòng hộ theo quy định, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K 

của Bộ Y tế. 

- Yêu cầu thợ máy phải thực hiện test nhanh Covid-19 trong vòng 02 ngày 

sau khi hoàn thành sửa chữa và lưu trú tại khu vực Bến Đầm để theo dõi sức 

khỏe trong thời gian 07 ngày. 

Uỷ ban nhân dân huyện Côn Đảo đề nghị Đồn Biên phòng Côn Đảo triển 

khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Công an huyện; 

- Ban Quản lý cảng Bến Đầm; 

- Tổ kiểm tra liên ngành khu vực Bến Đầm; 

- Lưu: VTYT, VP. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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