Th trng B Y t Nguyn Trng Sn, Trng B phn thng trc c bit phòng, chng Covid-19 ca B Y t ti à Nng,
nhn mnh nh vy trong buôi thm, kiêm tra công tác phòng, chng Covid-19 các KCN trên a bàn thành
ph chiêu 13-8.

Th trng B Y t Nguyn Trng Sn (trai) kiêm tra khu vc bêp n tâp thê cua Công ty TNHH iên t Foster.
Anh: C MANH
Tai 2 iêm kiêm tra la Công ty CP Thuy san va Thng mai Thuân Phc (thuôc KCN Dich vu Thuy san
Tho Quang, quân Sn Tra) va Công ty TNHH iên t Foster (thuôc KCN Hoa Câm, quân Câm Lê), Th
trng Nguyên Trng Sn anh gia cao lanh ao cac n vi a chu ông thc hiên tôt cac quy inh vê phong,
chông Covid-19.
c biêt, cac n vi êu thc hiên nghiêm quy trinh kiêm tra thân nhiêt, ra tay sat khuân, khai bao y tê,
kiêm soat ngi ra vao công ty; co biên phap phân chia thi gian, sô lng công nhân hp ly; khu vc bêp
n tâp thê cung c tô chc gian cach theo quy inh.

Công ty TNHH iên t Foster phân chia công nhân theo tng nhom riêng nhm thc hiên quy inh gian
cach. Anh: C MANH
Theo Th trng Nguyn Trng Sn, KCN là ni tp trung ông ngi lao ông nên cac n vi phai hêt sc chu trong
thc hin tôt quy nh phòng, chng dch theo khuyn cáo ca B Y t và ca thành ph. Ngoai ra, cac công ty,
nha may cân t giac trong viêc t anh gia nguy c vê dich bênh theo bô tiêu chi a ban hanh t o co cn
c triên khai bin pháp tt nhât nhm bao m sc khoe cho công nhân, ngi lao ông.
Th trng Nguyên Trng Sn cung yêu câu Ban quan ly Khu công nghê cao va cac KCN a Nng (n vi
quan ly) tiêp tuc tng cng kiêm tra, giam sat viêc châp hanh yêu câu vê phong, chông Covid-19 tai
tât ca cac công ty, nha may, xi nghiêp trc thuôc.
c biêt, hiên toan thanh phô a Nng co hn 490 doanh nghiêp vi hn 77.000 nhân viên, ngi lao ông.
Trong o, Công ty CP Thuy san va Thng mai Thuân Phc có hn 2.000 công nhân, chuyên hot ng
trong lnh vc xut khu thy hi sn. Công ty TNHH iên t Foster, chuyên san xuât linh kiên iên t, hiên co
hn 1.000 can bô, công nhân va ngi lao ông.
Theo "Báo à Nng in t" (C MNH)

