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THÔNG BÁO 

Về vệc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan  

đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng đang làm việc  

tại trụ sở HĐND&UBND huyện Tam Dương 

 

Thực hiện Văn bản số 7492/HD-BCĐ ngày 28/8/2021, của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hướng dẫn các phương án phòng, chống 

dịch COVID - 19 tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Để chủ động 

phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn và thực hiện mục tiêu kép; hạn chế 

tác động của dịch bệnh đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị đang làm việc trong 

khuôn viên Trụ sở HĐND&UBND huyện. Chủ tịch UBND huyện Thông báo các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, để cán bộ, công chức, viên 

chức, lao động hợp đồng (sau đây gọi tắt là Người lao động) đang làm việc tại trụ sở 

HĐND&UBND huyện Tam Dương thực hiện như sau: 

1. Người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị có trụ sở làm việc nằm trong 

khuôn viên trụ sở HĐND&UBND huyện Tam Dương  

Phải luôn xác định nhiệm vụ phòng, chống COVID-19 là trọng tâm, cấp bách 

và thường xuyên. Chấp hành nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, các Bộ, 

ngành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ 

đạo huyện trong công tác phòng, chống dịch.  

2. Trước khi đến làm việc tại trụ sở HĐND&UBND huyện 

- Phải thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh phòng bệnh theo quy định 

chung và của chính quyền địa phương; thực hiện 5K; thường xuyên súc miệng, 

họng bằng nước muối hoặc các dung nước súc họng; đảm bảo ăn uống hợp vệ 

sinh, đủ dinh dưỡng. 

- Thực hiện nghiêm túc Thông điệp 5K; Tự theo dõi sức khỏe, đo thân 

nhiệt hằng ngày. Nếu có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, 

khó thở... thì chủ động ở nhà, không đi làm/đi công tác, thông báo cho Thủ trưởng 

cơ quan, đơn vị quản lý. 

- Chuẩn bị các trang bị cá nhân cần thiết cho thời gian làm việc như khẩu 

trang, dung dịch sát trùng tay. 

- Không được đi làm nếu đang trong thời gian cách ly y tế theo quy định. 
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- Không nên đến thăm người ốm tại các cơ sở điều trị trừ trường hợp bất 

khả kháng. 

- Không đi đến vùng có dịch; không đến những nơi đang kiểm soát dịch 

(chốt kiểm soát, khu cách ly …); các mốc dịch tễ của ca bệnh COVID-19 trừ khi 

phải thực thi nhiệm vụ. 

- Chủ động, tự giác khai báo y tế khi có tiếp xúc với người bệnh hoặc khi 

có liên quan dịch tễ đến ca bệnh, ổ dịch. 

3. Tại nơi làm việc (trụ sở HĐND&UBND huyện) 

- Người lao động phải luôn thực hiện Thông điệp 5 K đặc biệt việc đeo khẩu  

trang và đảm bảo khoảng giãn cách tại nơi làm việc, hội họp, các khu vực công 

cộng tại đơn vị thực hiện theo quy định của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, 

chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh, Huyện ủy, UBND 

huyện, Ban Chỉ đạo huyện. 

- Không tụ tập đông người, tăng cường sử dụng các phương tiện thông tin 

liên lạc từ xa để giảm tiếp xúc trực tiếp. 

- Thường xuyên vệ sinh mặt bàn làm việc, các dụng cụ làm việc và vị trí 

thường xuyên tiếp xúc của cá nhân bằng dung dịch sát khuẩn. 

- Nếu phát hiện bản thân hoặc người cùng làm việc, khách đến làm việc có 

một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở..., hoặc là F0, hoặc 

F1 hoặc F2 thì bản thân hoặc hướng dẫn người cùng làm việc, khách đến làm việc 

hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh và báo ngay cho Thủ trưởng cơ quan 

hoặc Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện. 

- 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 dịch hoặc đã được điều trị khỏi COVID-19. 

- Đối với người lao động làm việc tại bộ phận tiếp đón, làm việc với khách 

(Bảo vệ, bộ phận Một cửa, Văn thư…), thì ngoài thực hiện các nội dung nêu trên 

cần lưu ý: 

+ Sử dụng găng tay phù hợp để giảm tiếp xúc không cần thiết; Nếu không 

sử dụng găng tay, phải rửa tay thường xuyên và dùng giấy lau tay sử dụng một 

lần hoặc khăn lau tay để làm khô tay. 

+ Sử dụng đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân (bao gồm cả khẩu trang, 

kính, găng tay...) theo quy định. 

4. Đối với người lao động phải đi công tác đến các khu vực có dịch, thì 

ngoài thực hiện các nội dung nêu trên cần lưu ý: 
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- Tham khảo thông tin về các khu vực có dịch trên cổng thông tin điện tử 

của Bộ Y tế http://ncov.moh.gov.vn để đánh giá lợi ích và nguy cơ của chuyến 

công tác. 

- Thực hiện xét nghiệm SARS-COV-2 trước khi đi công tác và sau khi đi 

công tác theo quy định. 

- Tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch của chính quyền địa 

phương nơi đến công tác. 

- Luôn thực hiện Thông điệp 5K. 

- Trong khi đi công tác, nếu có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, 

đau rát họng, khó thở... cần đeo khẩu trang, tránh 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 hoặc Sở Y tế cấp tỉnh, Bộ Y tế (số điện thoại 1900 9095) để được tư 

vấn và nếu cần thiết thì đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời. 

- Sau khi đi công tác về từ khu vực có dịch về, người lao động thực hiện 

theo quy định của Bộ Y tế, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND huyện, Ban Chỉ 

đạo huyện về xét nghiệm SARSCOV-2, tự theo dõi sức khỏe, cách ly y tế... 

Trên đây là các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan đối với 

cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng đang làm việc tại trụ sở 

HĐND&UBND huyện Tam Dương, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các ông, bà Phó 

Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng các Ban HĐND huyện, Chủ tịch UBMTTQVN 

huyện, Trưởng các đoàn thể huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị sự 

nghiệp thuộc UBND huyện, chỉ đạo, quán triệt Thông báo này đến Người lao động 

thuộc cơ quan, đơn vị mình để nghiêm túc thực hiện. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện có trụ sở làm việc nằm 

ngoài trụ sở HĐND&UBND huyện (Phòng Giáo dục & Đào tạo, Trung tâm Văn 

hoá TT-TT huyện và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

huyện), căn cứ hướng dẫn tại Văn bản số 7492/HD-BCĐ ngày 28/8/2021, của Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh để ban hành Kế hoạch phòng 

chống dịch và các Phương án xử trí khi có trường hợp mắc Covid-19 tại cơ quan, 

đơn vị mình./.  

Nơi nhận: 
- TT.Huyện uỷ, TT. HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, Phó CT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, cơ quan thuộc UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện và các đoàn thể; 

- Chánh, phó VP.HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, TP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Lê Xuân Bình 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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