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V/v khẩn trương rà soát cách ly
y tế lao động công ty giày Rieker
đang lưu trú tại các địa phương
RẤT KHẨN

Kính gửi:

- UBND/BCD phòng chống dịch COVID-19
huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố;
- Công ty giày Rieker.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ngày
08/9/2021 đã ghi nhận xuất hiện ca bệnh tại cơ sở sản xuất trong Khu công
nghiệp và đến thời điểm hiện tại đã ghi nhận 39 ca liên quan. Riêng công ty giày
Rieker – Khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc ghi nhận 13 ca, tập trung chủ
yếu tại phân xưởng A (12 ca) và phân xưởng B (01 ca), đang tiếp tục xét
nghiệm, truy vết các trường hợp liên quan tại công ty này.
Công ty giày Rieker với tổng số lao động hơn 10.000 người, lưu trú tại
nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, nguy cơ dịch bệnh xuất hiện tại các khu vực
có lao động làm việc tại phân xưởng A và B của công ty đang lưu trú là rất cao.
Nhằm chủ động khống chế có hiệu quả tình hình dịch bệnh tại tỉnh nói chung,
Thị xã Diện Bàn và Công ty giày Rieker nói riêng, Sở Y tế - cơ quan thường
trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp tỉnh đề nghị quý cấp/đơn vị
khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:
1. UBND/BCD phòng chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố
- Khẩn trương rà soát và đưa đi cách ly tập trung ngay những công nhân
của công ty giày Rieker làm việc tại các địa điểm đã có ca bệnh F0, cụ thể:
+ Phân xưởng A: dây chuyền ST5, ST7, ST9, ST12, ST13, ST24, ST991;
+ Phân xưởng B: dây chuyền ST49.
+ Những người khác trong gia đình những người này cũng phải cách ly tại
nhà theo quy định, trừ những trường hợp được ra ngoài có sự cho phép của
chính quyền địa phương.
- Toàn thể công nhân thuộc phân xưởng A và B (trừ những dây chuyền
trên) phải thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày, thực hiện nghiêm túc 5K. Chú ý
mang khẩu trang, giữ khoảng cách, hạn chế tối đa tiếp xúc với người trong nhà.
- Toàn bộ những công nhân khác của công ty giày Rieker tự theo dõi sức
khỏe và khai báo với cán bộ y tế khi có dấu hiệu bất thường.

- Cách ly tại nhà tất cả các trường hợp có liên quan đến những công nhân
thuộc diện cách ly tập trung.
(có danh sách công nhân làm việc tại công ty giày Rieker kèm theo)
- Chỉ đạo Tổ Covid-19 cộng đồng theo dõi, kiểm soát chặt chẽ lực lượng
công nhân làm việc tại công ty giày Rieker; yêu cầu tất cả các công nhân làm
việc tại công ty này thực hiện nghiêm cách ly tại nhà/nơi lưu trú không ra khỏi
nhà/nơi lưu trú, thực hiện 5K, không tiếp xúc với người xung quanh kể cả ăn
uống; thực hiện nghiêm một cung đường, hai điểm đi - về.
2. Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố
Tham mưu cho UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện các biện pháp:
- Tăng cường thực hiện các hoạt động rà soát, truy vết, hướng dẫn cách ly y
tế, hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm, công tác khử khuẩn;
- Thực hiện lấy mẫu theo quy định đối với các trường hợp được cách ly y
tế, đảm bảo nhanh nhất, phát hiện sớm nhất các F0, không để dịch bệnh lây lan
trong cộng đồng;
- Tăng cường công tác thông tin, truyền thông để người dân biết và tham
gia tích cực, có hiệu quả vào các hoạt động phòng, chống dịch tại địa phương.
Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cấp tỉnh, đề
nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện và báo cáo./.
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