
                     

                                              Kính gửi: Các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động  

                                                                       trên địa bàn huyện 

 

Căn cứ Công văn số 2478/SLĐTBXH ngày 27/08/2020 của Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tăng cường các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid - 19 tại các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao 

động trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân (UBND) huyện triển khai đến các 

doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp để người lao động 

hiểu rõ và tự thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nhằm 

đảm bảo tính mạng, sức khỏe của người lao động, không để dịch lây lan (Thông 

tin về dịch bệnh Covid-19 trên trang web của Bộ Y tế). Vận động người lao 

động cài đặt ứng dụng Bluzone để phát hiện, truy vết nhanh những người có khả 

năng bị lây nhiễm. 

 2. Triển khai thực hiện Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 

2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

Covid-19 tại đơn vị, cụ thể: 

 - Triển khai thực hiện biện pháp an toàn, vệ sinh lao động và đánh giá 

nguy cơ tại doanh nghiệp, nơi làm việc theo hướng dẫn ban hành kèm theo 

Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG. 

 - Căn cứ kết quả đánh giá, xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 phù hợp tại đơn vị mình. 

 - Thường xuyên kiểm tra, đánh giá lại việc thực hiện kế hoạch phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 để điều chỉnh phù hợp. 

 - Tiếp tục tiến hành các biện pháp tiêu độc, khử trùng tại các địa điểm tập 

trung đông người lao động; cách ly người đến từ vùng dịch và người lao động có 

biểu hiện nhiễm Covid-19 và thông báo với cơ quan y tế; yêu cầu người lao 

động thường xuyên đeo khẩu trang ở những nơi đông  người, khu vực công cộng 

và trên các phương tiện vận tải công cộng. 

 - Báo cáo kết quả đánh giá theo hướng dẫn ban hành kèm Quyết định số 

2194/QĐ-BCĐQG về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ - Lao động - Thương 

binh và Xã hội huyện và Phòng Y tế huyện) trước ngày 18/9/2020 để tổng hợp.  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CÔN ĐẢO 
 

Số:          /UBND-NVLĐTB&XH 
 

V/v tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid - 19 tại các 

doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao 

động trên địa bàn huyện. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Côn Đảo, ngày        tháng        năm 2020 
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UBND huyện đề nghị các doanh nghiệp và đơn vị sử dụng lao động triển 

nghiêm khai thực hiện./. 

(Đính kèm Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ 

đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19) 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Phòng Y tế (p/hợp thực hiện); 

- Phòng Văn hóa và Thông tin (Đăng tải); 

- Trung tâm VH-TT&TT (Phát trên loa); 

- Lưu: VT, NVLĐTB&XH. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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