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Vĩnh Phúc, ngày       tháng       năm 2021 

 

 

    Kính gửi: :  

- Tổ an toàn Covid-19 Công ty, 

- Trưởng các phòng chuyên môn, phòng đại diện xổ số 

   kiến thiết các huyện, thành phố trực thuộc Công ty, 

 

 Tình hình diễn biến dịch bệnh Covid hiện nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

nói riêng và cả nước nói chung đang rất phức tạp, nhiều ca F0 ngoài cộng đồng 

chưa rõ nguồn lây có xu hướng tăng mạnh, đặc biệt tại các xã Lũng Hòa, Bồ 

Sao, thị trấn Thổ Tang huyện Vĩnh Tường đang xuất hiện nhiều ca F0 ngoài 

cộng đồng.  

 Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Chủ tịch công ty 

yêu cầu: 

 1. Tổ an toàn Covid-19, Trưởng các phòng chỉ đạo rà soát, hướng dẫn 

người lao động thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid 

19. Kịp thời báo cáo, đề xuất Chủ tịch công ty những biện pháp phòng, chống 

dịch Covid đảm bảo hiệu quả. 

 2. Cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn công ty nghiêm chỉnh 

thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, hạn chế đi lại (nhất là đến/về địa bàn 

các xã thuộc vùng dịch cấp độ 3, 4, trong đó có xã Lũng Hòa, Bồ Sao, thị trấn 

Thổ Tang), hạn chế tiếp xúc với người lạ, người ở vùng 3, 4; luôn giữ khoảng 

cách và đeo khẩu trang. Trường hợp đi/về từ vùng 3, 4, tiếp xúc F1, F0, hoặc có 

biểu hiện sốt, ho, khó thở...phải khai báo y tế kịp thời với cơ quan y tế gần nhất 

và khai báo với Tổ an toàn Covid theo quy định của công ty. 

 3. Đối với trường hợp người lao động đã đến/về hoặc có tiếp xúc với 

người dân tại các xã Bồ Sao, Lũng Hòa, thị trấn Thổ Tang - huyện Vĩnh Tường 

từ ngày 10/11/2021 đến nay thì thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống 

dịch: Khai báo y tế tại trạm y tế địa phương (nơi gần nhất) để được hướng dẫn, 

đồng thời hạn chế đi lại, tiếp xúc, tự theo dõi sức khỏe, chủ động xét nghiệm 

COVID-19 và tự chi trả các chi phí liên quan, chờ xét nghiệm khẳng định âm 

tính với SARS-CoV-2 mới trở lại làm việc. 
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 Yêu cầu Tổ an toàn Covid-19, Trưởng các phòng trực thuộc và toàn thể 

người quản lý, người lao động nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH     
- Như kính gửi; 

- Chủ tịch Công ty;  

- GĐ, PGĐ Công ty; 

- Lưu: VT, TCHCKT. 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Hải 
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