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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NGHỆ AN 

 

Số:           /LĐLĐ-CSPL&QHLĐ   
Về việc triển khai một số nội dung  

hướng dẫn phòng chống dịch bệnh covid-19  

tại các doanh nghiệp 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nghệ An, ngày        tháng 7 năm 2021 

    

 

Kính gửi:  

- Liên đoàn Lao động các huyện, thành, thị; 

- Công đoàn ngành, Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam. 

 

Vừa qua Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ LĐTB&XH, Phòng Thương 

mại và Công nghiệp Việt Nam và Bộ Y tế đã ban hành một số văn bản hướng dẫn phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp (gửi kèm theo công văn này).  

Để đảm bảo thực hiện mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa tiến hành 

hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho người lao 

động và sự phát triển của doanh nghiệp. Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An yêu cầu 

Liên đoàn Lao động các huyện, thành, thị; Công đoàn ngành, Công đoàn Khu kinh tế 

Đông Nam triển khai, thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Hướng dẫn số 2242/LĐTBXH-TLĐ-PTM 

ngày 14/7/2021 của Bộ LĐTB&XH, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng 

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện vừa cách 

ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đến 

Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp và đoàn viên, người lao động, trong đó tập trung 

vào các nội dung: 

- Chỉ đạo Công đoàn cơ sở giám sát người sử dụng lao động tổ chức thực hiện 

các nội dung Hướng dẫn tại doanh nghiệp; vận động người lao động tuân thủ các quy 

định, biện pháp phòng, chống dịch của chính quyền và doanh nghiệp. 

- Đối với những doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn, Liên đoàn Lao động 

các huyện, thành, thị; Công đoàn ngành, Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam có trách 

nhiệm trực tiếp vận động, tuyên truyền người lao động thực hiện và khuyến nghị người 

sử dụng lao động triển khai thực hiện Hướng dẫn này.  

2. Chỉ đạo Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp phối hợp với người sử dụng 

lao động triển khai xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và phương án 

xử trí khi có trường hợp nghi mắc, mắc COVID-19 được hướng dẫn tại Công văn 

số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế, trong đó tập trung vào các nội dung: 

- Phối hợp xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và phương án xử 

trí khi có trường hợp mắc COVID-19 (theo mẫu gửi kèm công văn số 5522/BYT-MT).  
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- Tuyên truyền, hướng dẫn người lao động ký cam kết thực hiện phòng, chống 

dịch Covid-19 với người sử dụng lao động (theo mẫu 2 gửi kèm công văn số 5522/BYT-

MT); Ký cam kết thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 với chủ nhà trọ (theo phủ lục 

2 gửi kèm công văn số 5522/BYT-MT). 

- Kiến nghị với người sử dụng lao động yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ suất 

ăn, cung cấp dịch vụ đưa đón người lao động ký cam kết thực hiện phòng, chống dịch 

Covid-19 với chủ doanh nghiệp. (theo mẫu 4,5 gửi kèm công văn số 5522/BYT-MT). 

3. Triển khai phổ biến, chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn cơ sở trong các khu công 

nghiệp phối hợp với người sử dụng lao động bố trí nguồn lực thực hiện khuyến cáo bảo 

đảm ATTP và chế độ dinh dưỡng cho người lao động, cán bộ tham gia công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 trong việc tổ chức bữa ăn tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu 

công nghiệp được quy định tại điểm 2.1, mục 2 Công văn số 1354/ATTP-NĐTT ngày 

14/7/2021 của Cục An toàn thực phẩm, cụ thể như sau: 

- Cung cấp các suất ăn cá nhân. Bố trí việc lấy suất ăn theo nguyên tắc một chiều. 

Khi xuất hiện trường hợp mắc COVID-19, trường hợp là F1, F2, trong khi thực hiện 

cách ly, truy vết, khoanh vùng theo quy định, khuyến khích cung cấp suất ăn cho người 

lao động tại từng vị trí làm việc tùy theo tình hình dịch bệnh tại cơ sở. 

 - Sắp xếp các ca ăn lệch giờ. Tránh tập trung đông người ở căng tin/phòng ăn 

trong một khung giờ. Khuyến khích bố trí các khu vực ăn riêng theo từng phân xưởng 

sản xuất/dây chuyền sản xuất/tổ sản xuất/khu vực sản xuất tại căng tin/phòng ăn của cơ 

sở.  

- Đảm bảo khoảng cách khi ăn, bố trí so le tùy theo tình hình dịch. Lắp vách ngăn 

giữa các vị trí ngồi ăn. Khuyến thích đánh mã số tại các vị trí ngồi ăn; người ăn ghi lại 

mã số tại vị trí ngồi ăn của mình để dễ dàng truy vết khi cần.  

- Tránh ngồi đối diện, trò chuyện khi ăn. Ăn xong rời khỏi căng tin ngay, tránh 

tiếp xúc không cần thiết.  

- Bố trí khu vực rửa tay, sát khuẩn bàn tay trước và sau khi ăn.  

- Thực hiện vệ sinh, thu gom rác thải, khử khuẩn ngay sau mỗi lượt người lao 

động ăn, uống. 

 - Có biện pháp hạn chế sử dụng tiền mặt hoặc phiếu ăn để trả tiền ăn. 

4. Giao Ban Tuyên giáo - Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên truyền, phổ 

biến Văn bản số 2242/LĐTBXH-TLĐ-PTM ngày 14/7/2021 của Bộ LĐTB&XH, Tổng 

Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc 

hướng dẫn tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, 

cơ sở sản xuất kinh doanh; Văn bản số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế về 

việc mẫu kế hoạch PCD COVID-19 cho CSSXKD và mẫu cam kết PCD tại khu nhà 

trọ cho người lao động; Văn bản số 1354/ATTP-NĐTT ngày 14/7/2021 của Cục An 
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toàn thực về việc bảo đảm ATTP và chế độ dinh dưỡng cho người lao động, cán bộ 

tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu 

công nghiệp, khu cách ly trên Cổng thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị kịp 

thời phản ánh về Liên đoàn Lao động tỉnh, qua Ban Chính sách và Quan hệ Lao động.  

 

   

 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 

- Thường trực LĐLĐ tỉnh (Để biết); 

- Ban TG-NC LĐLĐ tỉnh (thực hiện); 

- Cán bộ, chuyên viên LĐLĐ tỉnh (chỉ đạo); 

- Lưu VT, CSPL & QHLĐ./. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Chí Công 
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