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THÔNG BÁO
Về việc phòng, chống dịch Covid-19

Căn cứ Thông báo số 98/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc trong cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch Covid19 ngày 14/3/2020;
Căn cứ Công văn số 1064-CV/TU ngày 10/3/2020 của Tỉnh ủy Kiên Giang
về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới;
Để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đang lây
nhiễm rất nhanh, nghiêm trọng và đang ở mức báo động cao. Nay Công ty Cổ
phần Tư vấn Xây dựng CIC Nam Việt (Công ty), yêu cầu toàn thể người lao
động Công ty và khách hàng thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Đeo khẩu trang tại nơi làm việc và nơi công cộng có tập trung đông
người;
2. Rửa tay thường xuyên sau khi tiếp xúc với máy chấm công, tay nắm cửa,
tay vịn cầu thang…
3. Cá nhân hoặc gia đình có người đi công tác, đi du lịch tại những điểm có
dịch phải đảm bảo việc khai báo y tế cho các cơ quan y tế tại địa phương;
4. Đề nghị người lao động trong Công ty giữ gìn vệ sinh nơi làm việc:
phòng họp, bàn làm việc, máy tính…
5. Khai báo sức khỏe toàn dân theo quy định.
6. Giao nhân viên bảo vệ Công ty nhắc nhở khách hàng thực hiện nội dung
thông báo này khi đến làm việc tại Công ty.
Nhằm đảm bảo tốt sức khỏe và sự an toàn cho người lao động và quý khách
hàng, Công ty rất mong được sự hợp tác và nghiêm túc tự giác thực hiện tốt
những nội dung trên. Các trường hợp không đeo khẩu trang không được vào làm
việc tại Công ty.
Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có thông báo hết dịch
Covid-19 của các cơ quan có thẩm quyền./.
Nơi nhận :
- Các bộ phận trực thuộc;
- Lưu: VT.
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