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V/v triển khai thực hiện phòng,
chống dịch COVID-19

Kính gửi:
- Các tổ chức giúp việc Cục trưởng;
- Các đơn vị trực thuộc Cục.
Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận
tải, Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm
vụ, cụ thể như sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư,
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch
COVID-19, Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng
hải Việt Nam và các hướng dẫn, quy định về phòng, chống dịch của Bộ Y tế.
2. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 347/TB-VPCP ngày
22/12/2021; chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Văn bản số 13846/BGTVTCYT ngày 25/12/2021, 13985/BGTVT-CYT ngày 29/12/202 và 14127/BGTVTCYT ngày 31/12/2021 (Thông báo số 347/TB-VPCP, văn bản số 13846/BGTVTCYT, 13985/BGTVT-CYT, 14127/BGTVT-CYT được gửi kèm theo).
3. Xác định người tiếp xúc gần với ca bệnh khi có F0 xuất hiện tại đơn vị và
hướng dẫn cách ly, phòng chống dịch với công chức, viên chức, người lao động
của đơn vị khi được xác định là F1 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tăng cường thực
hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến
công chức, viên chức, người lao động nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động
phòng, chống dịch trong cơ quan, đơn vị, gia đình và toàn xã hội.
Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện./.
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