
Tên đơn vị: ……………………………………………………

BẢN CAM KẾT
VỀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Nhằm tăng cường các biện pháp thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại
doanh nghiệp theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ
đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và
đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao
động”.

Doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………..

Địa chỉ doanh nghiệp:………………………………………………… Phường:…, Quận 11.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ……………………………………………………..

Ngành nghề hoạt động sản xuất, kinh doanh: …………………………………………………..

Tên Giám đốc/người đại diện pháp luật doanh nghiệp:

Điện thoại: ………………………………. Email: …………………………………………..

Doanh nghiệp cam kết tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh

COVID -19 tại đơn vị như sau:

1. Tự rà soát, lập kế hoạch và bố trí nguồn lực triển khai thực hiện công tác phòng,
chống dịch Covid – 19 tại nơi làm việc và ký túc xá theo hướng dẫn tại Quyết định số
2194/QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch
COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch
COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”.

2. Phổ biến cho công đoàn/tổ chức đại diện và người lao động các nội dung người lao
động cần phải thực hiện để phòng, chống dịch Covid -19 tại nơi làm việc, ký túc xá. Thông
tin các quy định của cơ quan chức năng về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thường xuyên,
kịp thời đến toàn thể nhân viên.

3. Ban hành, phổ biến các quy định về phòng chống dịch Covid – 19 của đơn vị và có
chế tài xử lý các vi phạm nếu người lao động không tuân thủ.

4. Chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình và bảo đảm
sức khỏe, an toàn cho người lao động. Thường xuyên tự kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực
hiện phòng, chống dịch Covid -19 cũng như có phương án để khắc phục các tồn tại nếu có.

5. Kiểm tra đo thân nhiệt và thực hiện rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn hoặc xà phòng
đối với nhân viên và người đến liên hệ tại đơn vị. Thực hiện việc ghi chép hàng ngày danh
sách thông tin người đến đơn vị để theo dõi, phối hợp khi cần thiết. Đảm bảo nhân viên trong
quá trình làm việc và khách đến nơi liên hệ phải đeo khẩu trang. Tổ chức bố trí nhân viên vào
giờ ăn đảm bảo khoảng cách mỗi người tối thiểu theo hướng dẫn và lượt phục vụ ăn hợp lý,
an toàn.

Thực hiện nghiêm yêu cầu về 5K của Bộ Y tế: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách
– Không tập trung – Khai báo y tế”.
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6. Thường xuyên thực hiện sát trùng, khử khuẩn và vệ sinh tại đơn vị.
Ngoài những nội dung trên, doanh nghiệp và toàn thể nhân viên chấp hành đúng những

quy định pháp luật về phòng, chống dich bệnh và phối hợp hiệu quả với các cơ quan chức
năng trong trường hợp có người lao động tại đơn vị nhiễm Covid 19 hoặc thuộc đối tượng bị
cách ly do tiếp xúc với người dương tính với Covid 19, và cam kết chấp hành mọi chế độ điều
trị, cách ly và vận động người lao động chấp hành chế độ điều trị, cách ly của nhà nước.

Bản cam kết được lưu giữ và niêm yết tại trụ sở đơn vị và gửi 01 bản trước ngày
25/5/2021 đến Ủy ban nhân dân Quận 11 (Phòng Kinh tế) để theo dõi việc thực hiện.

(Doanh nghiệp có thể thực hiện việc tải và gửi file điện tử Bản cam kết và nộp trực tiếp
theo đường link: http://bit.ly/camketchongcovid hoặc scan gửi về Phòng Kinh tế Quận 11
theo địa chỉ email: kinhte.q11@tphcm.gov.vn)./.

Quận 11, ngày …..... tháng ….. năm 2021

Người cam kết
(ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức vụ)


