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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG THỌ Thành phố Huế, ngày 18 tháng 05 năm 2021 

Số  10 /PA-LT  

  
 

PHƢƠNG ÁN 

PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19  

TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 

 

Căn cứ  Công văn số 1133/BYT-MT ngày 09/03/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn 

Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động; 

 Căn cứ Bộ tiêu chí đánh giá ban hành kèm theo Quyết định số 127/QĐ-BCĐ ngày 

30/7/2020 của Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; 

Căn cứ tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay trên địa bàn tỉnh Thừa thiên Huế. 

Công ty Cổ phần Long Thọ lập phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như sau: 

I/ Mục đích:  

Nhằm nâng cao ý thức về phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho toàn thể người lao động 

trong doanh nghiệp, từ đó đề ra các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 nhằm tránh xảy 

ra lây lan dịch bệnh trong doanh nghiệp và cộng đồng. 

II/ Yêu cầu: 

Quán triệt tinh thần công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm và 

quan trọng nhất của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. 

 Xem nhiệm vụ chống dịch như “ Chống giặc”, tất cả mọi người đều đồng lòng tham gia. 

III/ Phạm vi, đối tƣợng áp dụng: 

Phạm vi: Nơi làm việc bao gồm cơ sở lao động (các xí nghiệp sản xuất) và các đơn vị 

phòng ban trong toàn Công ty. 

Đối tượng áp dụng: 

+ Người lao động và Người sử dụng lao động;  

+ Khách hàng đến giao dịch, mua bán tại Công ty. 

IV/ Trách nhiệm thi hành - Nội dung cần thực hiện:  

1/Trách nhiệm của ngƣời lao động : 

Tại nơi làm việc: Thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh cá nhân để phòng, chống dịch theo 

khuyến cáo của Bộ Y tế: 
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- Đo kiểm tra thân nhiệt trước khi vào làm việc, nếu bị sốt (theo báo hiệu của máy đo thân 

nhiệt có nhiều tiếng bíp và đèn màu đỏ) thì người lao động được cách ly riêng, không bố trí 

công việc và cho về nhà tự cách ly đồng thời đến cơ sở y tế thăm khám và được hỗ trợ về y tế; 

- Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc sử dụng nước sát khuẩn trước, trong và sau 

khi kết thúc buổi làm việc; 

- Thường xuyên đeo khẩu trang trong lúc làm việc; 

- Giữ khoảng cách làm việc an toàn giữa người với người tối thiểu 2 mét và tránh tụ tập 

nơi đông người; Thực hiện chế độ giãn cách khi ăn ca, yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 

giữa 02 người là 1 mét, bàn cách bàn 2m hoặc chiều cao vách ngăn cố định cách ly giữa 02 bàn 

ăn là 1 mét hoặc có biện pháp giãn cách phù hợp khác; 

- Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn vải hoặc khăn giấy và bỏ rác đúng nơi 

quy định; 

- Tránh đưa tay lên mũi, miệng và dụi mắt để tránh lây nhiễm bệnh; Nghiêm cấm hành vi 

khạc nhổ tại nơi làm việc; 

- Thường xuyên vệ sinh nơi làm việc, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh bằng chất tẩy rửa nhà 

vệ sinh công cộng; 

- Nếu phát hiện bản thân hoặc người cùng làm việc có biểu hiện sốt hoặc ho, khó thở thì 

hạn chế tiếp xúc những người xung quanh và báo ngay cho người quản lý biết, xin nghỉ làm 

việc, tự cách ly tại nhà và đến ngay cơ sở y tế  thăm khám và được tư vấn hướng dẫn hỗ trợ về 

y tế; 

- Khi người lao động đi công tác hoặc công việc riêng đến nơi có nguy cơ lây nhiễm 

Covid-19 thì phải tuân thủ các quy định phòng dịch của chính quyền địa phương nơi đến. Sau 

khi từ vùng  nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trở về, thì phải thông báo cho ban phòng, chống dịch 

của Công ty biết, thông báo cho chính quyền địa phương và khai báo y tế để được hướng dẫn; 

- Người lao động trong thời gian tự cách ly không được đến nơi làm việc. 

2/ Trách nhiệm của khách hàng đến giao dịch, mua bán tại Công ty: 

- Khách hàng khi đến giao dịch phải bắt buộc tuân thủ các quy định phòng, chống dịch 

của Công ty như: kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn theo 

yêu cầu của nơi đến;  

- Khách hàng có thể bị từ chối giao dịch khi bị sốt, không thực hiện các quy định về 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Công ty; 

3/ Tránh nhiệm Phòng TCHC- Bộ phận Bảo vệ: 

- Có trách nhiệm tổ chức thực hiện đo nhân nhiệt cho Cán bộ - Công nhân lao động tại xí 

nghiệp gạch, xí nghiệp xi măng, văn phòng Công ty; 

- Đối với khách hàng đến giao dịch, bộ phận bảo vệ phải tiến hành kiểm tra thân nhiệt, 

nhắc nhở đeo khẩu trang và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn; 
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- Bộ phận bảo vệ có quyền từ chối khách hàng đến giao dịch khi không thực hiện các quy 

định phòng chống dịch của Công ty. 

4/ Trách nhiệm của Trƣởng các đơn vị xí nghiệp, phòng ban: 

- Căn cứ vào Phương án phòng chống dịch bệnh Covid-19 do Công ty ban hành; Trưởng 

các đơn vị có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện các nội dung phòng, chống dich 

bệnh Covid-19 cho người  lao động; 

-  Phân công, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện những quy định nêu trên đối với 

người lao động; Đặc biệt, nhắc nhở đo kiểm tra thân nhiệt tại cổng bảo vệ trước khi vào làm 

việc;  

- Tất cả cán bộ quản lý, nhân viên đều thực hiện nghiêm túc những nội dung phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 theo nội dung của người lao động nêu trên. 

5/ Trách nhiệm của Ban phòng chống dịch Covid-19: 

- Tư vấn và giúp việc cho Người sử dụng lao động (Tổng giám đốc) các giải pháp trong 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn hiện nay; 

- Thường xuyên cập nhật thông tin và phổ biến thông tin về công tác phòng chống dịch 

của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trên Website Cổng thông tin điện tử Thừa thiên Huế cho các 

đơn vị trong Công ty; 

- Thường xuyên đôn đốc và kiểm tra các đơn vị, phòng ban trong Công ty về việc thực 

hiện các nội dung phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của công ty; 

- Căn cứ vào Bộ tiêu chí đánh giá đã được ban hành để  đánh giá mức độ thực hiện trong 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của các đơn vị, từ đó để đưa ra các biện pháp khắc 

phục cải tiến; 

- Báo cáo cho Người sử dụng lao động về tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trong cuộc họp giao ban hoặc đột xuất. 

6/ Trách nhiệm của Ngƣời sử dụng lao động: 

- Là người tổ chức, chỉ đạo công tác phòng chống dịch của doanh nghiệp; 

- Thành lập Ban phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc và phân công nhiệm 

vụ, trách nhiệm; 

- Xây dựng Phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn mới; 

- Dự trù kinh phí cho công tác phòng chống dịch: mua sắm trang, thiết bị, vật tư, dụng cụ 

phục vụ phòng, chống dịch (máy đo thân nhiệt, khẩu trang, xà phòng rữa tay, nước rữa tay diệt 

khuẩn, các dung dịch tẩy rửa..); Hỗ trợ vật chất cho người lao động khi người lao động bị lây 

nhiễm dịch bệnh Covid-19, các trường hợp nghỉ việc do bị cách ly…; 

- Chỉ đạo Ban phòng chống dịch tổ chức vệ sinh môi trưởng, khử khuẩn, tiêu độc tại nơi 

làm việc; Bố trí đầy đủ khu vực rửa tay, nhà vệ sinh đảm bảo luôn có nước sạch và xà phòng 

cho người lao động và khách hàng; Bố trí các thùng đựng chất thải có nắp đậy; 



4 

 

- Tổ chức thông tin tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho người lao động 

và khách hàng bằng cách treo, dán các áp phích, thông báo hướng dẫn cách phòng chống dịch 

bệnh Covid-19; 

- Hạn chế tổ chức hội họp, hội nghị, tránh tập trung đông người tham gia trừ trường hợp 

cần thiết để phục vụ phòng, chống dịch. Khi họp phải đảm bảo khoảng cách cho phép, phòng 

họp phải được thông thoáng sử dụng quạt thông gió, mở toàn bộ cửa sổ, cửa ra vào…; 

- Trong trường hợp đặc biệt có thể bố trí cho người lao động làm việc tại nhà trực tuyến 

thông qua Email, điện thoại…; 

- Khi đột xuất có sự cố dịch bệnh xảy ra, Người sử dụng lao động tổ chức họp Ban phòng 

chống dịch để bàn các biện pháp ứng phó; 

- Khi trong doanh nghiệp phát hiện có người bi lây nhiễm dịch bệnh, phải tiến hành cách 

ly ngay, tránh tiếp xúc và thông báo theo đường dây nóng cho chính quyền địa phương, cơ sở y 

tế gần nhất hoặc Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid Tỉnh biết để được hướng dẫn. 

- Căn cứ Bộ tiêu chí đánh giá đã được ban hành, Công ty Tổ chức đánh giá mức độ thực 

hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của doanh nghiệp. 

V/ Chế độ báo cáo: 

- Trưởng các đơn vị xí nghiệp, phòng ban báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 của đơn vị mình trong cuộc họp giao ban hoặc báo cáo đột xuất khi 

có yêu cầu. 

VI/ Thời gian thực hiện:  

- Kể từ ngày ký phê duyệt và ban hành Phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến 

khi có thông báo mới. 

VII/ Chỉ đạo thực hiện: 

- Trong giai đoạn cấp bách và diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện 

nay, yêu cầu mọi thành viên của Công ty Cổ phần Long Thọ đoàn kết, đồng lòng và có trách 

nhiệm chấp hành nghiêm túc các nội dung đã được quy định trong công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 của doanh nghiệp./. 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận: 

- Các đơn vị:    

+XNXM, XN gạch Terrazzo,              ( Đã ký) 

P.K Thuật, P TCHCBV,  

P TT, P KH, 

P. kế toán, P.V tư.                   Nguyễn Đức Phương 

+ Lưu Vt 

 

 

 

 

 


