Lc lng bo v thng xuyên kim tra, nhc nh thc hin 5K ti ch Hàn. nh: VGP/Minh Trang
Ngi dân nâng cao ý thc t bo v bn thân
Ch Hàn là mt trong nhng khu ch sm ut nht ti trung tâm TP. à Nng vi mt khách ra vào hng ngày khá
ln. Vy nên vic tuyên truyn, kim tra ôn c phòng, chng dch bnh COVID-19 là mt nhim v ht sc quan
trng i vi c quan qun lý ti ây.
Ông Hoàng Cung Thng c, Phó Ban Qun lý ch Hàn cho bit, t khi dch t 1, t 2 kéo dài n nay, Ban Qun
lý ch luôn quán trit tuyên truyn cho các tiu thng, khách i ch liên tc v phòng bnh và tuân th theo quy
tc 5K ca B Y t. Ca chính ra vào 4 mt tin ca ch u có t bình nc sát khun, trng bày các pano v tuân th
quy tc 5K.
Hng ngày, lc lng bo v i kim tra và tuyên truyn 5-7 lt, nhc nh ôn c hn 600 h tiu thng v vic mang khu
trang. Ngoài ra, loa tuyên truyn c phát mi ngày 2 t vào sáng và chiu, mi t c 3 ln các ni dung v tng
cng phòng chng dch COVID-19.
Theo ông c, ch Hàn chuyên phc v khách du lch, bình thng ón khong 3.000-4.000 lt khách/ngày,
nhng vì dch bnh, hin ti khách n ch Hàn khá tha tht. Các tiu thng ây rt ý thc v vic phòng dch, không
dch bùng phát vi mong mun sm n nh, khôi phc làm n buôn bán, chun b cho Tt Nguyên án.
Ngoài ra, ti các siêu th cng lp ra nhiu gii pháp va phòng chng dch COVID-19, va bo m lng khách
cng nh doanh thu.
Ch Nguyn Th Thm, ca hàng trng chi nhánh ca mt h thng siêu th thc phm sch, chia s, nhm to khong
cách an toàn và tránh nguy c ri ro, siêu th a ra gii pháp hn ch s lt khách ra vào, mi lt ch khong 1015 ngi. ng thi, quán trit v vic tt c khách phi mang khu trang, xt khun thng xuyên trc và sau khi ra khi
quy. Ngoài ra, siêu th còn tng cng phòng dch bng cách cho nhân viên dùng cn tit trùng tt c các quy
hàng ngày 2 ln sáng-chiu.
Giám sát cht ch công tác phòng dch trong khu công nghip
Ông Phm Trng Sn, Trng Ban qun lý Khu công ngh cao và các khu công nghip (KCN) à Nng cho
bit, 2 t dch COVID-19 ã nh hng không nh n tình hình hot ng sn xut, kinh doanh ca các doanh nghip
ti Khu công ngh cao và các KCN.
Theo báo cáo ca các doanh nghip, riêng trong t dich COVID-19 lân th 2, ã co 154 d án (chiêm
31% tông sô d an) và 1.529 lao ng b nh hng do dich (lam viêc tai 30 doanh nghiêp), trong ó 210

lao ng b chm dt hp ng lao ng, 557 lao ng tm thi ngng vic và 762 lao ng thuc các trng hp khác.

Các doanh nghip ch ng phòng, chng dch n tng phân xng nhm bo m sc khe ngi lao ng. nh:
VGP/Minh Trang
Trc khi xay ra dch bnh, Khu công ngh cao va cac KCN co 79.216 lao ng, do tinh hinh dich bênh, n
nay còn 69.666 lao ông (gim 13,7% so vi trc). Hin ti, cac d an tam dng san xuât do COVOD-19 a i
vao hoat ông ôn inh tr lai.
T sau khi t dch th 2 kt thúc, Thành ph chuyn sang trng thái bình thng mi n nay, doanh nghip tip tc
ch ng trin khai bin pháp phòng, chng dch n tng phân xng nhm bo m sc khe ngi lao ng, nh: Thông
thoáng nhà xng, kh khun, trang b nc ra tay, dung dch sát khun y t, 100% công nhân phi c o thân
nhit và mang khu trang úng quy nh khi ra, vào, làm vic ti nhà xng, gi khong cách an toàn khi tip
xúc (ti thiu 1 m).
Các doanh nghip t chc các nhà n sch s, chia ra thành nhiu ca n hn ch ông ngi, bàn n bo m giãn
cách 2 m, ngi ngi có vách ngn và bo m khong cách ti thiu 1 m; không tp trung quá 20 ngi ni công
cng và thc hin khai báo y t theo quy nh, cam kt thc hin công tác phòng, chng dch COVID-19 ti
doanh nghip.
n nay, ã có hn 100 doanh nghip có thc hin ánh giá nguy c lây nhim dch COVID-19 ti ni làm vic và
cam kt thc hin công tác phòng, chng dch ti doanh nghip theo quy nh.
Theo ông Phm Trng Sn, mi ây, thc hin ch o ca UBND TP. à Nng, Ban Qun lý ã có vn bn ngh các
doanh nghip và toàn th ngi lao ng không ch quan và t giác, nghiêm túc, trách nhim thc hin bin
pháp phòng, chng dch COVID-19, kiên quyt không dch bnh lay lan, bùng phát tr li trên a bàn
Thành ph.
ng thi, tng cng công tác t kim tra, giám sát i vi c s sn xut, kinh doanh ca doanh nghip v công tác
phòng, chng dch COVID-19; kp thi chn chnh các vi phm (nu có) hoc vic thc hin cha nghiêm túc các
bin pháp phòng, chng dch COVID-19.
ch ng ngn nga dch bnh bùng phát tr li, Ch tch UBND TP. à Nng va yêu cu các s, ban, ngành, a
phng và ngh các hi, oàn th, các c quan Trung ng trên a bàn Thành ph tip tc thc hin nghiêm chin lc
kim soát cht ch ngun lây t bên ngoài, khoanh vùng dp dch trit , iu tr hiu qu.
Ch tch UBND Thành ph cng yêu cu các a phng, n v thc hin y , quyt lit hn các bin pháp phòng, chng
dch trong tình hình mi, nht là vic thc hin tt thông ip 5K ca B Y t; thng xuyên kim tra, kim soát nhng

ni có nguy c d xy ra lây nhim nh siêu th, bnh vin, phng tin công cng, trng hc, nhà máy…, c bit x lý
nghiêm các trng hp vi phm quy nh phòng, chng dch.
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