
 
 

UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CÔNG TY TNHH MTV 

XỔ SỐ KIẾN THIẾT 

 

Số:        /XSKT-TCHCKT 
V/v ký cam kết phòng, chống  

dịch Covid-19 tại Công ty.  

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Vĩnh Phúc, ngày       tháng        năm 2021 

                  Kính gửi:  

Trưởng các phòng chuyên môn, phòng đại diện xổ số  

 kiến thiết các huyện, thành phố thuộc công ty. 
 

 Thực hiện Văn bản số 990/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 28/5/2021 của Sở 

Lao động Thương bình Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai thực hiện Quyết 

định số 1338/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Công ty đã triển khai việc 

ký cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch Covid-

19 với người lao động trong toàn công ty.  

 Tuy vậy, thực hiện các Văn bản số 4363/UBND-CN3 ngày 06/6/2021 của 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ký cam kết phòng chống dịch Covid 19 tại doanh 

nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 1664/SKHĐT-DNKKTHT 

ngày 07/6/2021 của Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc về việc ký cam kết 

phòng, chống dịch Covid-19 tại Doanh nghiệp. Theo đó, nội dung bản cam kết 

(mẫu) của người lao động có nhiều nôi dung khác với hướng dẫn của Sở lao động 

và thương binh xã hội tỉnh. Để thực hiện theo quy định chung trên phạm vi toàn 

tỉnh. Chủ tịch Công ty yêu cầu: 

 1. Trưởng các phòng chuyên môn, phòng đại diện xổ số kiến thiết các 

huyện, thành phố triển khai, hướng dẫn cho tòn thể người quản lý, người lao 

động trong công ty ký cam kết phòng, chống dịch Covid-19  

(theo mẫu đính kèm). 

 2. Thời gian nộp bản ký cam kết về công ty (qua phòng TCHCKT) trước  

16h ngày 11/6/2021 để tổng hợp theo dõi.  

Yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, phòng đại diện xổ số kiến thiết 

các huyện, thành phố và toàn thể người lao động trong Công ty nghiêm túc triển 

khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch Công ty;  

- GĐ, PGĐ Công ty; 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, TCHCKT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Hải 



 
 

 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BẢN CAM KẾT 
Cam kết của người lao động với chủ sử dụng lao động thực hiện nghiêm 

 các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19   

 

Hôm nay, ngày …….tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Công ty TNHH Một 

thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc, Chúng tôi gồm: 

1. Ông Nguyễn Tuấn Hải - Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên xỏ 

số kiến thiết Vĩnh Phúc 

2. Ông/bà: (người quản lý, người lao động): .............................................. 

Chức vụ (nếu có):......................................................................................... 

Thuộc phòng:............................................................................................... 

Để thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19và đảm bảo hoạt động 

đầu tư, sản xuất - kinh doanh tại doanh nghiệp; Tôi xin cam kết trước Công ty 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể như sau: 

I. Thực hiện tốt các quy định phòng, chống dịch COVID-19 

1. Nghiêm chỉnh chấp hành quy định 5K: Khẩu trang- Khử khuẩn - 

Khoảng cách - Không tụ tập đông người - Khai báo y tế.  

2. Thực hiện việc tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch COVID- 

19 cho đồng nghiệp, gia đình và cộng đồng. Không phát tán các thông tin không 

chính thức, chưa được kiểm chứng. 

3. Nghiêm túc thực hiện việc khai báo y tế điện tử tự nguyện và thường 

xuyên cập nhật thông tin sức khỏe cá nhân theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của địa phương. 

4. Thường xuyên cập nhật và thực hiện đầy đủ nội dung, biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 và các quy định, yêu cầu của người sử dụng lao động. 

Tham gia tích cực các hoạt động vệ sinh môi trường, các hoạt động phòng, 

chống dịch bệnh tại nơi làm việc và tại cộng đồng. 

II. Thực hiện tốt các quy định trước khi đến nơi làm việc 

5. Tự kiểm tra thân nhiệt (đo nhiệt độ), theo dõi sức khỏe bản thân. 

6. Thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh cá nhân: Rửa tay thường 

xuyên; Súc miệng, họng bằng nước muối 9‰ hoặc nước súc miệng; Ăn uống 

hợp vệ sinh, đủ dinh dưỡng; Hạn chế tiếp xúc với vật nuôi, động vật hoang dã. 

7. Chuẩn bị các trang bị cá nhân cần thiết cho thời gian làm việc/đi công 

tác: Nước uống hợp vệ sinh và cốc uống dùng riêng (đảm bảo vệ sinh); Khăn 

giấy, khẩu trang, găng tay, dung dịch sát khuẩn tay; Quần áo sử dụng riêng khi 

làm việc, túi đựng rác (nếu cần)…Tham khảo thông tin về tình hình dịch và các 

khu vực có nguy cơ lây nhiễm; Cân nhắc trước khi đến các khu vực, địa phương 
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có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 nếu có bệnh mạn tính (như bệnh tiểu đường, 

bệnh tim mạch và bệnh phổi,...); Tìm hiểu thông tin và các biện pháp dự phòng 

lây nhiễm COVID-19. 

8. khi có biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở thì ở nhà hoặc 

ký túc xá, không đến nơi làm việc và thực hiện như sau: 

- Khi ở nhà: Đeo khẩu trang, tự cách ly ở phòng riêng, thoáng khí, giữ 

khoảng cách với người khác ít nhất 02 mét; Gọi điện cho đường dây nóng của 

cơ sở y tế gần nhất và cơ quan theo số điện thoại……và đến cơ sở y tế gần nhất 

để khám và điều trị; Thải bỏ khẩu trang, khăn giấy sau khi sử dụng vào thùng 

rác có nắp đậy kín hoặc vào túi và buộc kín miệng; Sử dụng riêng đồ dùng cá 

nhân như cốc, uống nước, bát, đũa,... Hạn chế sử dụng phương tiện giao thông 

công cộng, không đến chỗ đông người; Chủ động cập nhật tình hình sức khỏe, 

kết quả khám cho đơn vị quản lý và chính quyền địa phương 

- Khi ở ký túc xá, thông báo với Ban quản lý ký túc xá để thực hiện theo 

hướng dẫn, quy trình xử lý của Ký túc xá. 

9. Nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo quy định của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống COVID-19 thì nghỉ ở nhà không đến doanh nghiệp. 

III. Thực hiện tốt các quy định tại nơi làm việc 

10. Đeo khẩu trang trong xuốt thời gian làm việc theo quy định.   

11. Đảm bảo khoảng giãn cách tại nơi làm việc, hội họp, khi ăn ca, không 

tụ tập đông người khi nghỉ giữa ca, nghỉ trưa,…   

12. Tăng cường sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc từ xa để giảm 

tiếp xúc trực tiếp. 

13. Thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh cá nhân: Rửa tay thường 

xuyên; Che kín mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc 

khăn tay, hoặc mặt trước khuỷu tay; Bỏ khăn giấy che mũi, miệng vào túi đóng 

kín để vứt vào thùng rác đúng nơi quy định và rửa tay với xà phòng;  Không đưa 

tay lên mắt, mũi, miệng; Không khạc, nhổ tại nơi làm việc. 

14. Duy trì các thói quen tốt cho sức khỏe: Tích cực vận động cơ thể; Ăn 

chín, uống chín và đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng; Không dùng 

chung các đồ dùng cá nhân như cốc, chai nước, khăn tay,… 

15. Báo cáo với người lãnh đạo phòng, lãnh đạo công ty thực hiện xử trí theo 

quy định nếu phát hiện bản thân hoặc người cùng làm việc/khách hàng có một 

trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở tại nơi làm việc hoặc 

là ca bệnh hoặc ngưởi tiếp xúc vòng 1, hoặc người tiếp xúc vòng 2. 

16. Chủ động thường xuyên vệ sinh mặt bàn làm việc, các dụng cụ lao 

động và vị trí thường xuyên tiếp xúc của cá nhân bằng dung dịch sát khuẩn. Hạn 

chế dùng chung các dụng cụ, phương tiện lao động,... nếu có, phải vệ sinh các vị 

trí tiếp xúc bằng dung dịch sát khuẩn trước khi sử dụng. 

17. Không có thái độ kỳ thị và phân biệt đối xử tại nơi làm việc đối với các 

trường hợp đã hoàn thành việc cách ly y tế hoặc phải đi công tác đến các khu vực 

có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 hoặc đã được điều trị khỏi COVID-19. 
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18. Trường hợp công việc có nguy cơ tiếp xúc và lây nhiễm cao: Sử dụng 

găng tay phù hợp để giảm tiếp xúc không cần thiết; Đeo khẩu trang đúng cách; 

Hạn chế bắt tay, tiếp xúc với khách hàng trong khoảng cách dưới 2m; Mặc quần 

áo phòng hộ trong trường hợp phải tiếp xúc với trường hợp nghi nhiễm bệnh 

(bao gồm cả khẩu trang, kính, mũ, găng tay); Người điều khiển phương tiện giao 

thông công cộng và phương tiện giao thông sử dụng ứng dụng kết nối chủ động 

thực hiện đóng mở cửa xe cho khách (nếu có thể). 

19. Khi đi công tác đến khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19: Tuân 

thủ các quy định về phòng, chống dịch của chính quyền địa phương nơi đến 

công tác; Rửa tay thường xuyên, giữ gìn vệ sinh cá nhân khi ho, hắt hơi; Tránh 

xa ít nhất 02 mét đối với những người đang ho hoặc hắt hơi; Khi có các biểu 

hiện sốt hoặc ho, đau rát họng, khó thở trong khi đi công tác: Đeo khẩu trang; 

Hạn chế tối đa tiếp xúc với những người xung quanh; Thông báo với người quản 

lý, gọi điện cho đường dây nóng của cơ sở y tế gần nhất và đến cơ sở y tế 

gần nhất để được tư vấn và điều trị kịp thời. 

IV. Khi kết thúc công việc 

20. Dọn vệ sinh và vứt bỏ túi chứa khăn giấy, khẩu trang, vật dụng đã sử 

dụng vào thùng rác đúng nơi quy định và rửa tay. 

21. Không mặc quần áo, giầy, ủng sử dụng khi làm việc về nhà/ký túc 

xá/nơi lưu trú. 

18. Để quần áo, vật dụng (đối với khẩu trang, găng tay sử dụng nhiều lần) 

đã sử dụng trong túi kín. 

22. Giặt sạch quần áo, vật dụng sau mỗi ca làm việc. 

23. Trường hợp đi công tác về từ khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-

19: Tự theo dõi các triệu chứng trong 14 ngày và đo nhiệt độ hai lần một ngày; 

Nếu xuất hiện có một trong các biểu hiện sốt, ho, đau rát họng,khó thở: 

+ Gọi điện cho đường dây nóng của cơ sở y tế gần nhất và đến cơ sở y tế 

gần nhất để được hướng dẫn và cách ly theo quy định;  

+ Đeo khẩu trang. 

+ Hạn chế tối đa tiếp xúc gần dưới 02 mét với những người khác. 

+ Thông báo cho lãnh đạo phòng, lãnh đạo công ty để thông báo cho 

những người tiếp xúc gần tại nơi làm việc tự theo dõi sức khỏe và đến cơ sở y tế 

khi cần thiết. 

Tôi cam kết nghiêm chỉnh chấp hành và thực hiện đúng các nội dung nêu 

trên, nếu vi phạm tôi xin trách nhiệm trước Công ty và theo các quy định của 

pháp luật./. 

NGƯỜI LAO ĐỘNG 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

    CHỦ TỊCH 

 

 

                                                                           Nguyễn Tuấn Hải 
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