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BÁO CÁO   

Kết quả thẩm định điều kiện cơ sở cách ly sau khi nhập cảnh 

cho chuyên gia tại Công ty TNHH Liên doanh Nghị Phong 

----- 

 

Thực hiện Công văn số 398/SYT-NVY ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Sở 

Y tế Đồng Tháp về việc thực hiện cách ly y tế đối với người nhập cảnh. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh báo cáo kết quả thẩm định điều kiện cơ 

sở cách ly sau khi nhập cảnh cho chuyên gia tại Công ty TNHH Liên doanh Nghị 

Phong, như sau: 

1. Công tác chuẩn bị của Công ty TNHH Liên doanh Nghị Phong 

Công ty TNHH Liên doanh Nghị Phong có xây dựng Phương án số 19/NP-

N8 ngày 20 tháng 01 năm 2022, Phương án án cách ly y tế chuyên gia người nước 

ngoài đến làm việc tại Công ty TNHH Liên doanh Nghị Phong. Theo đó: 

- Đơn vị cam kết sử dụng phương tiện ô tô của Công ty trực tiếp đón chuyên 

gia người nước ngoài tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất về và bố trí chỗ cách ly 

tại Công ty TNHH Liên doanh Nghị Phong. Trong quá trình di chuyển tuân thủ 

không dừng đổ, những người đi trên xe thực hiện nghiêm túc 5K, khử khuẩn 

phương tiện theo quy định. 

- Công ty TNHH Liên doanh Nghị Phong phối hợp với chính quyền địa 

phương trong việc quản lý, giám sát chuyên gia người nước ngoài theo quy định. 

- Bố trí phòng cách ly: đơn vị có bố trí 06 phòng cách ly riêng biệt (gồm các 

phòng: C19, C20, C21, C22, C23, C25 thuộc tầng 2, Khu ký túc xá Chủ quản) 

cho 06 chuyên gia người nước ngoài. Phòng nghỉ rộng # 60m2  thoáng mát, sách 

sẽ, có nhà vệ sinh riêng, có ban công phía ngoài để giặt phơi quần áo cá nhân. 

Trong phòng có bố trí thiết bị đo SpO2, thiết bị đo nhiệt độ cảm ứng nhiệt, dung 

dịch sát khuẩn; trang bị 02 thùng rác tại mỗi phòng;  

- Công ty phân công Tổ y tế (02 người) thay phiên nhau theo dõi sức khỏe 

đối với chuyên gia trong thời gian cách ly và phối hợp với Trạm Y tế Phường 11 

thực hiện lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR theo quy định. 

2. Góp ý của Trung tâm y tế thành phố Cao Lãnh 

Tổ công tác đã đề nghị Công ty TNHH Liên doanh Nghị Phong phối hợp tốt 

với chính quyền địa phương trong việc quản lý, giám sát chuyên gia người nước 

ngoài theo quy định, kịp thời thông tin cho Trung tâm Y tế Thành phố về tình hình 

sức khỏe của các chuyên gia (nếu có). 
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Công ty thống nhất thực hiện theo góp ý. 

Qua thẩm định Công ty TNHH Liên doanh Nghị Phong cơ bản đủ điều kiện 

để tổ chức cách ly đối với chuyên gia người nước ngoài đến làm việc tại đơn vị.  

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh xin báo cáo Sở Y tế./. 

 

Nơi nhận:          
- Sở Y tế Đồng Tháp (b/c); 

- BCĐ phòng, chống Covid-19 TPCL (b/c); 

- Phòng Y tế TPCL(b/c); 

- Ban Giám đốc TTYT (b/c); 

- Website TTYT; 
- Lưu: VT, KHNV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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