ƯBND TỈNH VĨNH PHỨC _

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MTV THUỶ LỢI LEỄN SƠN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ¿0 /CV-TLLS

Vĩnh Phúc, ngày¿2$ tháng 01 năm 2021

v ề việc tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19

Kính gửi: Các đơn vị trong toàn Công ty
Thực hiện Văn bản số 614/UBND-VX1, ngày 28/01/2021của UBND
tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường phòng chông dịch bệnh Coviđ-19 trên địa
bàn tỉnh.
Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn yêu cầu thủ trưởng các đơn vị
trong toàn Công ty thực hiện nghiêm túc một sô nội dung sau:
1. Thực hiện nghiêm việc đeo khấu trang tại nơi làm việc từ ngày
29/01/2021.
2. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai những nội dung liên quan
đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 đến toàn thể cán bộ, CNV-LĐ tại đơn
vị theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y Te, ƯBND tỉnh, Sở LĐ-TB&XH,
Sở Thông tin Truyên thông và các cơ quan chức năng.
3. Thường xuyên cập nhật tin tức về dịch Covid-19 để kịp thời có biện
pháp phòng ngừa; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cách phòng, chống dịch
bệnh đế người lao động tự ý thức bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
4. Thường xuyên theo dõi, nắm. bắt tình hình sức khỏe của cán bộ
CNVLĐ tại đơn vị, khi phát hiện người lao động có các triệu chứng của dịch
Covid-19: sốt, ho khan, khó thở..., hướng dẫn CBCNV-LĐ đến cơ sở y tế gần
nhât đê tiên hành cách ly, chữa trị và liên hệ qua đường dây nóng của Sở Y tế
Vĩnh Phúc SĐT: 0986.696.286, đồng thời báo cáo Ban lãnh đạo Công ty (qua
phòng TCHC).
Giao phòng Tô chức - Hành chính theo dõi, đôn đốc, nắm bắt tình hình
thực hiện tại các Phòng, Đơn vị trực thuộ à diễn biến của dịch bệnh báo cáo
Ban lãnh đạo Công ty đê chỉ đạo kịp thời./.
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