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TỈNH QUẢNG TRỊ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 592/LĐLĐ-CTCS

Quảng Trị, ngày 10 tháng 8 năm 2020

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch
Covid - 19 trong CNVCLĐ tỉnh Quảng Trị

Kính gửi:
- Các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố;
- Các công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh.
Thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ở nước ta, đến ngày
9/8/2020 tỉnh Quảng Trị đã có 4 ca dương tính với SARS-CoV-2. Thực hiện Chỉ thị
13/CT-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về việc khẩn trương triển khai các
biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Ban Thường
vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp công đoàn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ
trọng tâm sau:
1. Chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính
phủ, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh; coi phòng, chống
dịch trong CNVCLĐ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong thời điểm hiện nay.
2. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao tinh thần chủ động phòng, chống dịch
của CNVCLĐ tại gia đình, cộng đồng, nơi làm việc; tuyệt đối không chủ quan
nhưng cũng không hoang mang; thực hiện nghiêm túc khai báo y tế trực tuyến tại
https://tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng NCOVI (tải từ địa chỉ https://ncovi.vn) và
thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe; cài đặt ứng dụng Bluezone; hạn chế
đến nơi tập trung đông người, tạm dừng đến các vùng có dịch; sử dụng các biện
pháp bảo vệ cá nhân như đeo khẩu trang khi ra ngoài, thường xuyên rửa tay sát
khuẩn; liên hệ ngay với cơ sở y tế khi có biểu hiện ho, sốt; cập nhật thông tin về
lịch trình di chuyển của các ca nhiễm mới, kịp thời khai báo y tế với cơ sở y tế gần
nhất khi có tiếp xúc gần hoặc liên quan đến lịch trình di chuyển của bệnh nhân;
tuân thủ biện pháp cách ly và tiến hành xét nghiệm theo quy định.
3. Tranh thủ sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; phối hợp và đề nghị chính
quyền, chuyên môn, lãnh đạo doanh nghiệp, đơn vị chú trọng công tác an toàn vệ
sinh, phòng chống dịch, đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho người lao động
theo “Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới
của vi rút Corona tại nơi làm việc” ban hành kèm theo Công văn 1133/BYT-MT
ngày 09/3/2020 của Bộ Y tế.

4. Các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tăng cường
các giải pháp chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động ở các doanh nghiệp bị ảnh
hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; kêu gọi trách nhiệm xã hội và sự tuân thủ pháp luật
của người sử dụng lao động; đồng thời, vận động đoàn viên, người lao động chia sẽ
khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp.
5. Bám sát cơ sở, nắm tình hình đời sống, việc làm của người lao động, nhất
là đoàn viên, người lao động trong các doanh nghiệp, đơn vị bị ảnh hưởng do dịch
bệnh; tổng hợp, phản ánh những khó khăn, vướng mắc của đoàn viên, người lao
động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh để kịp thời chăm lo, hỗ trợ và tham gia giải quyết
có hiệu quả các tranh chấp lao động, không để ngừng việc tập thể xảy ra.
Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai thực hiện và
kịp thời thông tin, phản ánh các khó khăn, vướng mắc về LĐLĐ tỉnh (qua Ban Công
tác cơ sở, email: bancongtaccosocdqt@gmail.com) để được hỗ trợ, giải quyết./.
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- Như trên;
- Thường trực LĐLĐ tỉnh;
- Lưu: VT, CTCS.
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