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THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Số:       /SLĐTBXH-VP

V/v đẩy mạnh công tác phòng, chống
dịch viêm đường hô hấp cấp do

chủng mới của vi rút Corona gây ra 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày      tháng 02 năm 2020

              Kính gửi: 
                                - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện;
                                - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở;
                                - Trưởng các phòng chuyên môn, Chi cục thuộc Sở.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng
mới của vi rút Corona (nCoV), Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố “tình trạng y
tế  khẩn  cấp  toàn  cầu”.  Thực  hiện  Công  văn  số  335/LĐTBXH-VP  ngày
28/01/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phòng, chống
dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, Thông báo
số 07/TB-UBND ngày 01/02/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về tình hình
phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona
(nCoV) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến hết ngày 31/01/2020; Sở Lao động
- Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng đề nghị Phòng LĐTBXH các quận,
huyện, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, Trưởng các phòng chuyên môn,
Chi cục thuộc Sở triển khai thực hiện một số nhiệm vụ nhằm ngăn chặn sự xâm
nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó tại các đơn vị, cụ thể như sau:

-  Tổ  chức  quán  triệt,  triển  khai  thực  hiện  nghiêm túc  Công  điện  số
01/CĐ-LĐTBXH ngày 02/02/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do
chủng mới của vi rút Corona gây ra.

- Tại các đơn vị tập trung nuôi dưỡng đối tượng: Cần căn cứ vào tình hình
thực tế để chủ động xây dựng Kế hoạch phòng, chống và ứng phó với dịch bệnh;
thực hiện ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, phun thuốc khử trùng tại nơi ở,
nơi sinh hoạt. Tăng cường công tác kiểm tra, chăm sóc y tế, sức khỏe cho đối
tượng để phòng, chống dịch nCoV tại đơn vị.

+ Tiến hành theo dõi, giám sát, kiểm tra sức khỏe, phổ biến các biện pháp
phòng bệnh và tính chất nguy hiểm của dịch nCoV cho các đối tượng mới đưa
vào tập trung chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, cai nghiện, chữa bệnh tại đơn vị.

+ Triển khai mạnh mẽ các hoạt động vệ sinh phòng bệnh; đảm bảo an toàn
thực phẩm tại các bếp ăn tập thể; cung cấp đầy đủ thực phẩm tươi sạch, rõ
nguồn gốc, đảm bảo nguồn nước sạch, ăn chín uống sôi;  đảm bảo đúng tiêu
chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm cho các đối tượng đang nuôi dưỡng tại đơn vị.



- Tránh tiếp xúc gần với động vật hoang dã và thú nuôi dù là động vật
sống, bị ốm hay đã chết…

- Tăng cường và cung cấp đầy đủ các trang thiết bị y tế, thuốc men, dụng
cụ phòng hộ để phòng, chống dịch bệnh.

- Ngừng tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người.

-Tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ
quan Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc, Chi cục và các đối tượng đang được
nuôi dưỡng tập trung tại các đơn vị về tính chất nguy hiểm, tác hại nghiêm trọng
của dịch bệnh và các biện pháp phòng bệnh, cách thức tự theo dõi sức khỏe,
khai báo và đưa đối tượng đến cơ sở y tế gần nhất khi có biểu hiện nghi ngờ mắc
bệnh; đeo khẩu trang y tế khi đến nơi đông người hoặc khi tiếp xúc với người có
biểu hiện sốt, ho. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch nCoV, thông tin
kịp thời, chính xác để nâng cao nhận thức nhằm đảm bảo tính mạng, sức khỏe
cho mọi người, không để dịch lây lan.

- Chủ động truy cập vào các cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, UBND,
Sở Y tế thành phố Đà Nẵng để cập nhật tình hình dịch bệnh, các kỹ năng phòng
bệnh, kỹ năng đeo khẩu trang,  vệ sinh đúng cách… để cung cấp thông tin,
hướng dẫn cho cán bộ tại đơn vị.

-  Đề nghị phòng LĐTBXH các quận, huyện; các phòng chuyên môn có
liên quan nắm rõ số lượng người lao động Việt Nam làm việc tại Trung Quốc,
quản lý số lượng lao động là người Trung Quốc làm việc tại Đà Nẵng. Chủ động
nắm rõ tình hình lao động Trung Quốc về quê dịp Tết và trở lại Việt Nam làm
việc. 

- Theo dõi thường xuyên các thông báo về tình hình dịch bệnh, báo cáo
kịp thời những trường hợp bất thường của đơn vị về Sở Lao động - Thương binh
và Xã hội, Tầng 20 Trung tâm hành chính thành phố hoặc qua địa chỉ email:
xltt2@danang.gov.vn (điện thoại Văn phòng Sở: 0236.3822957)

Nhận được Công văn này, yêu cầu Phòng LĐTBXH các quận, huyện; Thủ
trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng các phòng chuyên môn, Chi cục thuộc
Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP (để b/c);
- Lãnh đạo Sở (để b/c);
- Website Sở LĐTBXH;
- Lưu: VT, VP

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

                Nguyễn Văn An

mailto:@danang.gov.vn
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