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UBND TINH BINH DU'ONG
S( KE HOJCH VA oAu TU'

CONG HOA xA HQI CIIU NGHIA VLT NAM
Dc Ip - Tr do - Hanh phüc

S& j()71'/SKHDT-DKKD
V/v thành Ip T An toàn Covid trong
doanh nghip ngoài khu, ciim cong
nghip trén dja bàn tinh BInh Di.rang

BInh Dwang, ngày d7 tháng,f nam 2021
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Kinh gin: Quy doanh nghiep tren da ban trnh Brnh Di.rong
TrisâctInh hInh djch bnh viêm du?ing ho hp cAp do vi rut Corona (Covid- 19) gay
rá tiép tic diên biên rat phic tap trén dja bàn tinh Binh Diwng vâi hang ngàn ca FO (nguñ
ihim Covid- 19), hang chc ngàn ca Fl, F2... dã gay nhiu khó khän cho Cong tác phong,
hông djch va ãnh hr?ing den hot dng san xuât, kinh doanh cüa doanh nghip, di sng
cüa than dan.
Thirc hin chi dao cUa Chü tjch Uy ban nhân dan tinh BInh Dng tai Chi thj s6
12/CT-UBND ngày 05/7/202 1 ye vic nâng cao hiu qua hoat dOng cüa T phOng chéng
ovid trong san xuât, kinh doanh (T An toAn Covid) trong cong tác giám sat dich tai doanh
rghip, S K hoach vã Du tu d nghj Qu doanh nghip:
1. Thành lap ngay cac T An toãn Covid theo hucng dn cüa phi liic dInh kern, dam
bão 100% các doanh nghip CO sr giám sat cUa T An toàn Covid truàc ngãy 10/07/202 1.
2. Xây dtjng k hoach hot dông cüa T6 An toàn Covid, quyt djnh thành lap các To
An toàn Covid phü hcip vài ch(xc näng, nhim vii cüa T, trong dO CO phân cong trách nhim
phi trách cii the cho trng thành viên.
3. Xem xét có các hInh thrc bi duong, h trçi v vt chAt, khen thuâng dng viên kip
th?yi, khuyên khIch To An toàn Covid t?i doanh nghip hoat dng tIch cijc va CO hiu qua.
két qua hoat dng cüa cac
4. Báo cáo djnh k5' hang ngày (tnxâc 15 gii) vic thành
T. An toàn Covid vã tInh hInh phông, ch6ng djch cüa tfrng doanh nghip theo htrng dn
lng ma QR code hoc duô'ng dn trong phii liic dInh kern.
lap,

Si Ké hoach và DAu tu d nghj Qu doanh nghip cüng dng hành, phi hçip vói
chInh quyn, nhân dan tinh BInh Dixcrng sam ngän chn, dAy lüi djch bnh./.
(DInh kern các ph lyc. (i) Hwóng dJn ctng c và thành 4p TJAn toàn Covid tqi
doanh nghip, 'iV Quyêt djnh thành 42p To An toàn C'ovid, iiz) Hzráng dan báo cáo)
Noi nhçln:
-Nhutrên;
- UBND tinh (b/c);
- BCD phông chng djeh bnh Covid-19 tinh (b/c);
- UBND các huyn, thj xA, thành phO (phOi hcip);
- Trung tam thông tin din t tinh (phOi hqp);
- Ban Giam doe;
- Các phOng thuc Sâ (phôi hcirp);
Website Sâ;
Li.ru: VT, DKKD (ThD)

Co tril sà hoat dng ngoai khu, ctim cong nghip

Lal Xuân Dt

sO

Phii Inc 1
vAI1Lrng dn cüng c và thành 1p T An toàn Covid tii doanh nghip
DAU ILl
(Kern theo van ban sô9,/SKHDT-DKKD ngayOj /Jf-/2021
cia Sd'Kê hoach và Dáu tw)
s/NH D'

K HOACH

I. Mic dIch: Mic dich cila T An toàn Covid là giám sat và phOng, ch6ng
COVID-19 chü dng ti tfrng phân xirOngldây chuyên san xutJth san xutJvj trI lam
vic cüa các nha may, cong ty, xi nghip, ca sâ san xuât, doanh nghip.
T1 An toàn Covid do giám dc/chü sfr ding lao dng cüa nhà may, cong ty, xi
nghip, cc sô san xuât, doanh nghip quyêt djnh thành lap.
II. Thành phn: Mi phan xtrângldây chuyn san xut/t san xut/vj trI lam
vic can thành 1p It nhât 01 T6 An toãn Covid hot dng kiern nhim. Tru?mg hccp to
san xuât có dông ngu?i lao dng thI có the thành 1p nhiêu To An toàn Covid. Môi to
tr 2-3 ngtr?i, thành phãn nên gôm länh do các t&dii'nhóm; dai din cong doàn, các
cong nhân, ngi.thi lao dng trrc tiêp lam vic ti nai san xuât, có tinh than trách
nhim cao, guong mu, có uy tin hoc nhting nguii là an toàn v sinh viên ti ccx sâ.
Tot nhât mi to phii trách khoãng 50 cong nhân.
III. Nhim vii: Hang ngày, T6 An toàn Covid thirc hin các nhim vii sau:
1. Tuyên truyn, nhc nh?i, kim tra, giám sat vic th%rc hin các bin pháp
phông ch6ng djch cüa cong nhân theo quy djnh tai noi lam vic, san xuât.
2. Thrc hin vic theo dOi src khóe d.0 gix, trong gi lam vic cüa cong
nhân.
3. Giám sat, phát hin và báo cáo ngay cho Länh do doanh nghip và ccx quan
y te khi phát hin các tri.thng hcxp Cong nhân nghi nr bj mac bnh phát hin &rçlc lüc
dâu gi lam vic hoc trong lüc dang san xuât: sOt, ho, dau h9ng, hi chi'mg cüm;
biêu hin viêm dung ho hap dê to chüc cách ly và lay mu bnh phãm kjp thi. i6
An toàn Covid duqc yeu câu ngu?i lao dng tm dirng lam vic, th?c hin ngay các
bin pháp cách ly, khai báo ytê khi phát hin ngu?ii cO dâu hiu nghi ngi mac bnh.
4. H trcx ccx quan chirc nàng truy v& các trumg hçcp Fl, F2 và các hot dng
phông chông djch trong trir?xng hccp trong doanh nghip xuât hin ca bnh Covid- 19.
5. Thirc hin các nhim viii phOng ch6ng djch phü hçrp khác do Lnh do
doanh nghip phân cOng.
T An toàn Covid nên thãnh 1p nhóm Zalo cUa các thành viên và cong nhân
trong nhOm ph trách d tin lien h, trao dôi, Mo cáo hang ngày.
IV. Phông tránh lay nhim cho T An toàn Covid:
Trong qua trInh lam nhirn vi, các thành viên T An toan Covid phài luôn
tuán thu các bin pháp phông, chông djch theo quy djnh ti ncxi san xuât/noi lam vic
de dam bão an toàn phông tránh lay nhiêm./.

Phi,i 1ic 2
Quyt djnh thành Ip T An toàn Covid tal doanh nghip
(Kern theo van ban sôL0 t/SKHDTDI(KD ngày Oj/.//2O21
cia S&Kê hoqch và Dáu tir)
TEN DOANH NGHIP

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Th do - Hanh phüc

S6:
, ngày ... tháng ... näm .........
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HffU/ NGLfI IMI DIN THIEO PHAP LUALT

- Can cz'r tInh hInh dich bnh C'ovid-19 trên dia bàn tinh BIn/i Dzroiig;
Can cz tin/i hInh thrc té doanh nghip;
Can c& C/il thj so 12/CT-UBND ngày 05/7/2021 cüa Chi tic/i UBND tinh BInh
hroiig ve viçc náng cao hiuquá hogt dç5ng cza TphOng chng Covid trong san
f
xuat,
kin/i doanh (To An toan Covid) trong cong tac giarn sat dich tgi doanh
nghip.
QUYET BJNH
V viêc thành

lap

(hoäc kiên toàn) các T An toàn Covid

1. Thành l.p (hoc kin toàn) T An toàn Covid tai (Ten cong ty)
2. Thành viên cUa to bao gôm các Ca nhân sau:
STT
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H9 ten
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So diçn thoi

9

To trtro'ng
(dánh du x)

Ghi chu

3. T An toàn Covid có trách thim trin khai thirc hin cac bin pháp phông,
chong Covid theo quy dnh t.i ph%i 1ic Hucmg dan cung co va thanh 1.p To An toan
Covid ti doanh nghip (gui kern). Nhim vi các thành viên do TO trtthng phân
cong.
4. Ban Giám doe, Tnrâng các b ph.n có lien quan, cac ông (bà) có ten ti
Diêu 2 có lien quan chju trách nhim thi hành quyêt djnh nay, k ffi ngày k./.
Ncrinhin:
- UBND xJ phu&ng/ thj trn ncii DN dt trçi si;
-Nhrdieu 3;
- Li.ru VT.

CHU SO HfftJ/
NGTfOI BA! DIN TIIEO PHAP
LUAT CUA DOANH NGfflP
(K và ghi hQ ten)

1
Phii h1ic 3
Hlthng dn báo cáo
tInh hInh Thành 1p T An toàn Covid trong các doanh nghip
(Kern theo van bàn s62. /SKHDT-DKKD ngày Ld]/.1_/202]
cta SàKê hooch vàDáu ti)
13u*c 1: Truy cp vao H thng Zalo hoc cac i'rng d%lng khac d quét ma QR code
d vào biu mu báo cáo (hoc truy cp du?ing link trirc tip).
Bir(rc 2: Quet ma QR code ben duâi theo dñng dja bàn ma cong ty clang hot dng.
Blthc 3: Khai báo dy dü va chinh xác các thông tin yêu cu trong biu miu.
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