
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN CHỈ ĐẠO TỈNH
PC DỊCH BỆNH COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    /BCĐ-YT Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày        tháng 03  năm 2020
V/v hướng dẫn Phòng chống

dịch bệnh COVID-19 tại 
nơi làm việc, ký túc xá 

của người lao động

Kính gửi:
- Thành viên BCĐ PC dịch bệnh Covid-19 tỉnh;
- Giám đốc các Sở, ban ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Đoàn thể;
- Liên đoàn Lao động tỉnh.

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.

Tình hình dịch đang có diễn biến phức tạp trên toàn thế giới và là nguy cơ
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 lây lan dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe, an toàn vệ sinh
lao động cho người lao động và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Sở Y tế,
cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, đề nghị
các Sở, ban ngành, Liên đoàn lao động tỉnh, các Đoàn thể, cơ quan, tổ chức, địa
phương thực hiện một số nội dung sau:

1.  Các Sở,  ban ngành,  Liên đoàn lao động tỉnh,  các Đoàn thể,  cơ
quan, tổ chức, địa phương: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển
khai thực hiện Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc,
ký túc xá của người lao động.

2. Liên đoàn Lao động tỉnh: Chỉ đạo các cấp phối hợp với các Sở, ngành
và địa phương tổ chức triển khai thực hiện Hướng dẫn. 

3. Ban Quản lý các khu công nghiệp:
- Triển khai thực hiện Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại

nơi làm việc, ký túc xá của người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn
tỉnh, đặc biệt chú ý các cơ sở lao động sản xuất có người nước ngoài đến từ quốc
gia có dịch.

- Chỉ đạo, tổ chức việc thực hiện cách ly tập trung tại nơi làm việc, khu
công nghiệp, ký túc xá cho người lao động khi cần thiết và huy động các nguồn
lực để thực hiện việc cách ly chống dịch; tạo điều kiện, hỗ trợ để người được

1



cách ly yên tâm thực hiện cách ly trong suốt thời gian theo dõi. Kiểm tra, giám
sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly và tiến hành cưỡng chế cách ly nếu người
được cách ly không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế.

- Phối hợp với ngành Y tế thực hiện kiểm tra giám sát việc thực hiện công
tác phòng chống dịch tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Y tế:
 - Giao Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe chủ trì, phối hợp với

các Sở, ban, ngành tổ chức tập huấn triển khai Hướng dẫn 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.

- Giao các Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành chủ động tăng cường
nhân lực y tế hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở lao
động, khu công nghiệp và ký túc xá của người lao động đứng chân trên địa bàn.

- Giao phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế xây dựng kế hoạch triển khai,
báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh, bố trí nguồn
lực,  đảm bảo đủ kinh phí cho ngành Y tế triển khai  tập huấn,  tuyên truyền
Hướng dẫn cho người lao động tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động.

- Tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch tại
cơ sở lao động, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh đề nghị các Sở, ban,
ngành, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện. 

Kèm theo Công văn số 1133/BYT-MT ngày 09/03/2020 của Bộ Y tế và
Hướng dẫn ./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi
- Đ/c Nguyễn Văn Thọ - CT UBND tỉnh

Trưởng BCĐ (báo cáo);
- Đ/c Trần Văn Tuấn - PCT UBND tỉnh

Phó Trưởng BCĐ (báo cáo);
- VP UBND tỉnh;
- Các PGĐ Sở (để biết);
- TTYT DP (thực hiện);
- T4G (thực hiện);
- TTYT các huyện, thị, thành;
- Phòng KHTC SYT;
- Các phòng SYT;
- Báo BRVT, Đài BRT (phối hợp đưa tin);
- Lưu VT-NV.

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PC DỊCH BỆNH COVID-19
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

PHÓ TRƯỞNG BAN

Phạm Minh An
(Giám đốc Sở Y tế)
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