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Kính gửi:  Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở   

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND, ngày 23/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thành phố Hà Nội về việc “Thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn 

Thành phố để phòng, chống dịch Covid-19”; Căn cứ công văn số 419/LĐLĐ 

ngày 24/7/2021 của Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về thực 

hiện Chỉ thị 17. Trước tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, để thực 

hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, kịp thời ngăn chặn nguồn lây, 

LĐLĐ huyện Gia Lâm đề nghị Công đoàn cơ sở thực hiện một số nội dung sau: 

1. Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-UBND, ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND 

Thành phố Hà Nội về việc “Thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố 

để phòng, chống dịch Covid-19” theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, các CĐCS tuyên truyền đoàn viên, 

CNVCLĐ thực hiện nghiêm Chỉ thị 17 của UBND Thành phố; đồng thời tập 

trung thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống và ứng phó với dịch bệnh 

Covid-19 theo các văn bản, hướng dẫn của LĐLĐ Huyện đã ban hành. 

2. Khẩn trương rà soát, lập danh sách (theo mẫu) toàn bộ đoàn viên, 

CNVCLĐ đi về từ các vùng có dịch và các trường hợp tiếp xúc F1, F2, F3, F4 

(khi có phát sinh) gửi về LĐLĐ huyện trước 12h00 hàng ngày.  

3. Các trường hợp về từ khu vực có dịch yêu cầu chủ động liên hệ khai 

báo y tế tại Trạm y tế địa phương và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 

theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. 

4. Tập trung rà soát, nắm bắt chặt chẽ tình hình quan hệ lao động đời 

sống, việc làm của công nhân lao động trong các doanh nghiệp, các khu nhà trọ 

công nhân bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 và các trường hợp cần hỗ trợ 

khẩn cấp khác; Đề nghị các đơn vị phản ánh ngay về Liên đoàn Lao động Huyện 

để tham mưu, xử lý và hỗ trợ kịp thời. (Theo Kế hoạch 336/KH-LĐLĐ ngày 

21/7/2021 của LĐLĐ Huyện) 

5. Tăng cường tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, vận động đoàn viên 

CNVCLĐ thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19, 

tự giác khai báo y tế đầy đủ, không đăng tin tùy tiện không đúng sự thật, thực 

hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – 
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Không tập trung – Khai báo y tế”, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, 

không tập trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và 

tại nơi công cộng. Khai báo y tế thường xuyên trên website www.tokhaiyte.vn 

hoặc ứng dụng Ncovi, Bluezone khi ra ngoài. 

6. Các đơn vị doanh nghiệp chưa có “Tổ an toàn covid 19” tiếp tục thành 

lập Tổ để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch ngay tại đơn vị. 

7. Chế độ thông tin báo cáo: Hàng ngày, khi có phát sinh, CĐCS báo cáo 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tình hình quan hệ lao động của 

đơn vị về Liên đoàn Lao động Huyện. Ngoài ra, khi có sự việc đột xuất xảy ra 

tại đơn vị phải báo cáo ngay về Liên đoàn Lao động Huyện để kịp thời xử lý và 

chỉ đạo thực hiện. 

Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Gia Lâm đề nghị BCH Công đoàn cơ sở 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- TT LĐLĐ Thành phố; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- BCH LĐLĐ Huyện; 

- CĐCS; (để thực hiện) 

- Lưu VP. 

 
 



LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN GIA LÂM 

CĐCS ……………………………………. 

 

DANH SÁCH ĐVCĐ, CNVCLĐ VỀ TỪ KHU VỰC CÓ DỊCH COVID 19 

 

STT Họ và tên Địa chỉ cư trú Số điện thoại Về từ khu vực có dịch 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

…     

     

 

                    Ngày ….. tháng ..... năm 2021 

             TM. BCH CÔNG ĐOÀN 
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LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN GIA LÂM 

CĐCS ……………………………………. 

 

DANH SÁCH CNVCLĐ (F1, F2, F3, F4) 

CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC BỆNH NHÂN DƯƠNG TÍNH VỚI COVID-19 

 

TT Họ và Tên 

Tiếp xúc 

(F1, F2, 

F3, F4) 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Giới 

tính 
Đơn vị 

ĐT liên 

hệ 
Nơi ở hiện tại Tiền sử dịch tễ 

Ngày 

Tiếp xúc 

Ngày 

giám sát 

1   
 

       

2   
 

       

3   
 

       

4   
 

       

5   
 

       

 

            ………, ngày ….. tháng ... năm 2021 

             TM. BCH CÔNG ĐOÀN 

 


