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THÔNG BÁO 

Về việc triển khai  thực hiện một số nội dung 

 để phòng phòng, chống dịch Covid-19 tại Sở Nông nghiệp và PTNT 

 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch bệnh 

COVID-19, ngày 26/3/2020 và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng 

tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo tỉnh Bình Định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh. 

Để chủ động phòng, chống và hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan dịch bệnh, 

đảm bảo sức khỏe, an toàn vệ sinh lao động cho công chức, viên chức và người lao 

động ngành Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu 

Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Chủ động mua sắm các loại hóa chất, dung dịch vệ sinh khử khuẩn tiến hành 

thường xuyên lau nền nhà, khử trùng các bề mặt đồ vật tại nơi làm việc có thể có vi rút 

như tay nắm cửa, điện thoại dùng chung, bàn phím máy tính, mặt bàn...  

2. Bố trí rửa tay bằng nước sạch với xà phòng hoặc cung cấp các sản phẩm vệ 

sinh có chứa cồn (ít nhất 60% cồn), tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng; che mũi, 

miệng khi ho, hắt hơi. 

3. Đảm bảo thông gió tốt, tăng cường thông gió tự nhiên tại nơi làm việc. 

4. Chỉ đạo công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị khi đến cơ quan 

làm việc phải nghiêm túc thực hiện đeo khẩu trang (nếu sử dụng khẩu trang vải dùng 

nhiều lần, lưu ý vệ sinh, sát trùng khẩu trang sạch sẽ, thường xuyên). 

5. Việc tổ chức các cuộc họp khi thật sự cần thiết và đảm bảo không quá 20 

người, người dự họp phải đeo khẩu trang, ngồi cách nhau ít nhất 1,5 m; hạn chế việc 

bắt tay, trao đổi ở cự ly gần; rửa tay trước và sau cuộc họp. Tiến hành vệ sinh phòng 

họp hàng ngày, sau mỗi cuộc họp. 

Yêu cầu trưởng các phòng chuyên môn, thủ trường các đơn vị thuộc Sở nhiệm 

túc triển khai thực hiện kể từ ngày 27/3/2020 cho đến khi có Thông báo mới. 

 
Nơi nhận:  
- Lãnh đạo Sở; 

- Trưởng các phòng , các đơn vị  

thuộc Sở (thực hiện); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VP.  

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Phan Trọng Hổ 
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