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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v triển khai Công điện số 19/CĐUBND ngày 15/8/2020 của Chủ tịch
UBND tỉnh

Kính gửi: Các doanh nghiệp trên địa bàn Khu KT Nghi Sơn và các KCN.
Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tính đến 6h00’
ngày 17/8/2020, cả nước đã ghi nhận 964 trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19,
đặc biệt là đã xuất hiện nhiều ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại Đà Nẵng, Hà
Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Dương và một số địa phương khác, nguy cơ dịch
xâm nhập và lây lan tại Thanh Hóa là rất cao. Tại tỉnh Hải Dương, theo thông
báo của Bộ Y tế đã xuất hiện chùm ca bệnh trong cộng đồng và đặc biệt chưa
tìm được nguồn lây. Từ 00h ngày 13/8/2020, thành phố Hải Dương đã thực hiện
giãn cách xã hội, do đó một bộ phận người dân Thanh Hóa đang sinh sống, làm
việc tại Hải Dương đã về Thanh Hóa bằng nhiều hình thức và thời điểm khác
nhau. Đặc biệt tại thành phố Sầm Sơn, theo báo cáo của Trung tâm Y tế Sầm
Sơn, tính đến 9h00’ ngày 14/8/2020 đã rà soát và phát hiện có 21 công dân trở
về từ Hải Dương.
Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch, ngăn chặn người có nguy
cơ làm lây lan dịch Covid-19 trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu
công nghiệp. Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp triển
khai Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 15/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về
việc rà soát, cách ly, quản lý công dân từ thành phố Hải Dương và các vùng có
dịch trở về đến các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn
và các khu công nghiệp.
( Gửi kèm Công điện số 19/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh)
Yêu cầu Giám đốc các doanh nghiệp:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các Chỉ thị, chỉ đạo của Trung ương, Thủ
tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các văn bản
chỉ đạo liên quan về phòng chống dịch CoVid-19.
2. Triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nội dung của Công điện
số 19/CĐ-UBND ngày 15/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.
3. Yêu cầu người lao động trở về từ Hải Dương và các vùng có dịch phải
thực hiện tự giác khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe tại nhà và thực hiện các
biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của cơ quan y tế.
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4. Thường xuyên cập nhập danh sách lao động người nước ngoài làm
việc tại doanh nghiệp; lao động trở về từ vùng có dịch, lao động quá cảnh từ
vùng dịch, tình hình sức khỏe của người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp (gồm cả lao động Việt Nam và lao động nước ngoài), tổng hợp báo cáo
về Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp.
Đề nghị doanh nghiệp truy cập website: http://nghison.gov.vn để biết
nội dung chi tiết của Công điện số 19/CĐ-UBND.
Đề nghị các doanh nghiệp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Trưởng Ban (báo cáo);
- Các Phó Trưởng Ban;
- Công Đoàn KKTNS&KCN;
- Văn phòng Đại diện tại TP Thanh Hóa,
Bỉm Sơn, Lam Sơn – Sao Vàng (thực hiện);
- Lưu: VT, DNLĐ.
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