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THÔNG BÁO
V.v một số biện pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Được sự nhất trí của Giám đốc Công ty, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 
Công ty thông báo một số biện pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ 
ngày 27/05/2021 như sau:

- Người thân của CBCNV đang ở tại Khu cư xá là lao động làm việc tại các đơn 
vị bên ngoài phải kê khai thời gian, lịch trình chi tiết hàng ngày bằng mã QR; thông báo 
kênh liên lạc với công ty, nhà máy nơi mình làm việc để Ban chỉ đạo thẩm tra khi cần; 
hạn chế đi lại, chỉ đi tới nơi làm việc và về Khu cư xá đúng thời gian. Nếu phát hiện kê 
khai sai, gian dối sẽ yêu cầu chuyển đi không tiếp tục sinh sống tại Khu cư xá.

- Người thân của CBCNV đang ở tại Khu cư xá là lao động tự do làm việc ngoài 
khu cư xá thì kê khai thông tin trong ngày 27/05/2021 cho Phòng HC-LĐ để có phương 
án phối hợp phòng chống dịch bệnh đối với từng trường hợp; kê khai thời gian, lịch trình 
chi tiết hàng ngày bằng mã QR. Các cá nhân kinh doanh trong nội bộ khu cư xá không 
được tự đi lấy hàng về bán mà phải lập kênh nhận hàng tại cổng Khu cư xá, nếu phát hiện 
vi phạm sẽ yêu cầu chuyển đi không tiếp tục sinh sống tại Khu cư xá.  

- Phòng HCLĐ, 3 lần mỗi ngày, phối hợp với các phòng/phân xưởng thực hiện 
kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định ở tập trung của CBCNV tại Nhà máy và Khu 
cư xá.

Trên đây là một số biện pháp tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19, Ban 
chỉ đạo đề nghị các phòng/phân xưởng khẩn trương thông báo cho các CBCNV, người 
thân CBCNV được biết và nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận: 
- Giám đốc Cty (b/c);
- Thành viên BCĐ;
- Các phòng, Phân xưởng;
- Lưu: VT, P1.
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