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CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Ti.r do - Hinh phüc 

      

Se,: 3 /LDLD 
V/v tang cirô'ng thtc hin các binpháp 

phông, chóng djch bnh Covid-19 

Qu2n], ngày 29 tháng 01 nám 2021 

KInh gui: Ban chp hành Cong doàn co s, nghip doàn trçrc thuc. 

Can cüvàn bàn se, 64/LDLD ngày 29/01/2021 cüa Lien doàn Lao dng 
Thành phô Ho ChI Minh ye vic tang cu&ig th'çrc hin các bin pháp phông, 
chông djch bnh Covid-19; truâc tInh hInh djch bnh diên bién phüc tip ti mt 
sO dja phiio'ng, Lien doàn Lao dng Qun 1 dê nghj Ban chap hành Cong doàn 
ca s&, nghip doàn trçrc thuOc  khân truang triên khai mt so cong vic nhu sau: 

1. Khn truang trik khai các bin pháp phông chng djch Covid-19, nht 
là ti các doanh nghip, trueing h9c. . .trên dja bàn. Dê nghj các dan vj tuyt dôi 
khOng ducic chü quan la là, chü dng phôi hçip vii chInh quyên dja phuang, 
lãnh do dm vj dê tuyên truyên cong tác phông chong djch trên dja bàn, ca 
quan, dcm vj. 

2. Tim hoãn các Hi nghj không cn thi&, các hott dng h9p mt cuôi 
nàm. Dôi vâi các hoat dng chàm lo têt Nguyen dan Tan SÜu 2021: tO chüc dan 
giãn, am cün, khOng tO chrc lien hoan, an uOng. Thirc hin nghiêm các bin 
pháp phông dhông djch khi to chüc (rüa tay, do than nhit, deo khâu trang, giü 
khoàng each an toàn...). 

3. Tang cung tuyên truyn trong cOng nhân viên chüc lao dng, that là 
dôi vói các tru&ng hqp ye quê an Tét, cn tuãn thu nghiêm các quy djnh khai 
báo, each ly, phông chOng djch . . . cüa Ban Chi dao  phông chông djch dja 
phuang; ghi laj  ljch trInh di chuyên, tiêp xüc trong thxi gian ye quê, nhât là ti 
các vüng có djch khi quay tr& 'ai thành phô lam vic. 

4. D& vii chuang trInh "Hi trai müa xuân 2021" do Lien doàn Lao dng 
Thành phô to chuc: khOng tiêp tçic to chüc. 

5. D nghj Ban chip hành Cong doàn co sâ, nghip doàn trirc thuc 4n 
dng doàn viên Cong doàn, CNVC-LD và ngui dan thirc hin cài dtt và bat 
11ng dyng tnly vet (Bluezone), i'rng ditng khai báo y té (NCOVI); thrc hin 
nghiêm bin pháp 5K- "Khâu trang - Khu khuân — Khoãng each - Không tii tp - 
Khai báo y tê". 

Kêu gui, khuyn khIch doàn viën Cong doàn, CNVC-LIE) yà ngui than tir 
giác khai báo y té, nhât là nhtrng tru?mg hqp dà di qua các dja phuang có djch dê 
duçc theo dOi sue khOe, xét nghim dung quy djnh d dam bào an toàn cho gia 
dInh, cong dông và xã hi; Nâng cao cành giác, kip  thii báo cáo khi phát hin 
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các trueing hçip nhp cãnh trái phép hru trü trên da bàn d các cci quan chüc 
näng dja phuang kiêm tra, x1r l. 

Khi bàn than hoc nguii than có d.0 hiu nghi ng?i viêm nhim dung ho 
hap cap do Virus Corona, vui lông gi den so 0869.577.133 (Trung tam kiêm 
soát bnh tt Thành phô Ho ChI Minh), 0902.318.877 (Trung tam te Qun 1). 

Ban Thu&ng vi Lien doàn Lao dng Qun 1 d nghj Ban chp hành Cong 
doàn cci s&, nghip doàn trirc thuc thirc hin nghiêm các ni dung trên, kjp thai 
báo cáo tInh hInh ye Lien doân Lao dng Qun 1 (B phn Tuyên giáo) qua dja 
chi email: 1d1d.q1tphcm.gov.vn  ho.c lien h trrc tiêp — d/c Ho Nhu Cat 
Tu?mg — Phó Chü tjch, din thoti 0909277980. 

No'i nhân: 
- Nhu trén; 
- Ban Tuyén giáo LDLE) TP; 
- Ban Tuyên giáo, Ban Dan vn Qun üy Q1, 
-BTVLDLDQ1; 
-Liru:VP,TG,CNTF. 
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