TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số: 118 /TANDTC-VP
V/v tiếp tục phòng, chống
dịch bệnh COVID-19

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2021

Kính gửi:
- Các đồng chí lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao;
- Các đồng chí thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân
tối cao;
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao.
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc
biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua đã ghi nhận các ca nhiễm mới trong
cộng đồng tại các tỉnh, thành phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hà Nam, Vĩnh Phúc,
Hưng Yên… Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số
89/TB-VPVP ngày 01/5/2021, nhằm triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh Covid 19, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu Thủ trưởng
các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức
thực hiện nghiêm các nội dung sau đây:
1. Quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị thực
hiện nghiêm Điện của Thường trực Ban Bí thư ngày 27/4/2021, Công điện số
570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, nâng
cao hiệu quả công tác phòng, chống Covid-19, Công điện số 05/CĐ-UBND ngày
02/5/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về tăng cường công
tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn thành phố sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
2. Cán bộ, công chức, người lao động trở về từ các địa phương sau kỳ nghỉ lễ
phải khai báo y tế tại website tokhaiyte.vn, các ứng dụng công nghệ thông tin hoặc
tờ khai y tế trực tiếp tại bàn trực của Đội phản ứng nhanh Covid 19 tại cổng trụ sở
48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm Hà Nội. Đồng thời, theo dõi sức khỏe, báo cáo
với lãnh đạo đơn vị về tình hình sức khỏe; xét nghiệm SARS-CoV-2 khi được
yêu cầu.
Công chức, người lao động có lịch sử tiếp xúc gần với các đối tượng từ F1
trở lên từ ngày 23/4/2021 trở lại đây phải theo dõi sức khỏe, làm việc tại nhà trong
thời gian 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc.
3. Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, các đơn vị nhà thầu xây dựng,
quản lý tòa nhà, bếp ăn và khách ra vào trụ sở cơ quan phải thực hiện đo thân nhiệt,
sát khuẩn tại bàn trực của đội Phản ứng nhanh Covid 19, đeo khẩu trang trong quá
trình làm việc, hạn chế tiếp xúc, thực hiện giãn cách tối thiểu 1m.
Giao đội Phản ứng nhanh Covid 19 tái khởi động việc thực hiện các biện
pháp phòng, chống Covid 19, lập danh sách, theo dõi y tế đối với các trường hợp
tiếp xúc từ F1 trở lên, báo cáo lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao định kỳ hàng tuần.
Giao Bảo vệ cơ quan triển khai việc khai báo y tế đối với 100% khách ra vào
cơ quan.

4. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm
trước Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc đôn đốc cán bộ, công chức thuộc
đơn vị khai báo y tế và đảm bảo cán bộ, công chức thuộc trường hợp tiếp xúc từ
F1 trở lên làm việc tại nhà trong thời gian 14 ngày, cập nhật thường xuyên tình
hình phòng, chống Covid tại đơn vị mình về đội Phản ứng nhanh Covid 19.
Trên đây là chỉ đạo của đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về phòng,
chống dịch Covid-19, Tòa án nhân dân tối cao thông báo để các đơn vị triển khai
thực hiện.
Nơi nhận:
- Như kính gửi:
- Cổng TTĐT TANDTC, Báo Công lý (để đăng tải);
- Lưu: VP TANDTC.
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