
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRỰC NINH 
 

 

Số:         /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Trực Ninh, ngày 23 tháng 02 năm 2022 
 

THÔNG BÁO 

Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 

 

Trong tuần vừa qua, tình hình dịch Covid- 19 tại Công ty TNHH giầy 

AMARA Việt Nam tại thị trấn Cổ Lễ diễn biến rất phức tạp; đến thời điểm hiện 

tại số ca F0 đang cách ly, điều trị là 2.355 ca, đặc biệt ngày 21/02/2022 công ty 

tổ chức test nhanh cho cán bộ, công nhân viên phát hiện 1.213 ca dương tính ở 

6/6 phân xưởng; UBND huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt áp dụng các biện pháp 

phòng chống dịch như: Báo cáo UBND tỉnh, các ngành liên quan của tỉnh, quyết 

định tạm dừng hoạt động sản xuất đối với Công ty TNHH giầy AMARA Việt 

Nam để phòng chống dịch. Để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đảm 

bảo thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; UBND 

huyện thông báo: 

1. Tạm dừng hoạt động sản xuất đối với Công ty TNHH giầy AMARA 

Việt Nam tại thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh để phòng chống dịch Covid-19; 

thời gian dừng hoạt động sản xuất tối thiểu 05 ngày, kể từ 0 giờ ngày 23/02/2022. 

2. UBND các xã, thị trấn 

- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung 

ương, của tỉnh; không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, phải bám sát tình hình, 

luôn chủ động, sẵn sàng, tích cực ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra một 

cách khoa học, kịp thời, hợp lý, hiệu quả. 

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc cách ly F1, chăm sóc y tế và điều trị F0 

nhẹ hoặc không triệu chứng tại nhà, đảm bảo người nhiễm Covid- 19 được tiếp 

cận dịch vụ y tế sớm nhất, được theo dõi, chăm sóc y tế và được dùng thuốc điều 

trị đầy đủ; đồng thời kiểm soát nghiêm ngặt việc cách ly tại nhà đối với toàn bộ 

công nhân của địa phương làm việc tại Công ty TNHH giầy AMARA Việt Nam. 

(có danh sách kèm theo) 

- Chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp với phòng khám Đa khoa KDH Trung Đông 

tổ chức lấy mẫu test nhanh kháng nguyên (có phiếu kết quả xét nghiệm) cho 
công nhân của địa phương làm việc tại Công ty TNHH giầy AMARA Việt Nam 

sau thời gian 05 ngày nghỉ cách ly tại nhà. (ngày 27/02/2022) 

3. Phòng Y tế; Trung tâm Y tế huyện 

- Chỉ đạo các Trạm Y tế; phòng khám đa khoa KDH Trung Đông tổ chức 

lấy mẫu test nhanh kháng nguyên cho công nhân làm việc tại Công ty TNHH 

giầy AMARA Việt Nam. 

- Hướng dẫn, giám sát phun khử khuẩn và các biện pháp phòng, chống dịch 

tại Công ty TNHH giầy AMARA Việt Nam. 



Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

liên quan tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- BCĐ phòng, chống dịch huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- Các xã, thị trấn; 

- Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 
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