CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ninh, ngày ….. tháng….. năm 2021
BẢN CAM KÉT
THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
(Dành cho CBGV, người lao động)
Họ và tên: ..............................................................................................................
Ngày tháng năm sinh:…………………Giới tính……….Quốc tịch…...………
Nơi cư trú/lưu trú: .................................................................................................
Điện thoại: .............................................................................................................
Vị trí công tác: .......................................................................................................
Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, tôi xin cam kết với Ban chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 của nhà trường thực hiện tốt các nội dung sau đây:
1. Trƣớc khi đến nơi làm việc:
- Chuẩn bị các vật dụng cá nhân như: nước, cốc uống dùng riêng, khăn, khẩu
trang, dung dịch sát khuẩn tay khi không có điều kiện rửa tay với nước sạch và xà
phòng, găng tay, quần áo sử dụng riêng khi làm việc, túi đựng rác (nếu cần)...
- Thông báo cho lãnh đạo đơn vị, cán bộ y tế và không đến nơi làm việc nếu có
một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở...; và đang trong thời
gian cách ly, theo dõi y tế tại nhà.
- Thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo phòng, chống dịch của Chính phủ, Ban
chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế, của địa phương nơi cư trú và của Nhà trường.
2. Tại nơi làm việc:
- Luôn đeo khẩu trang, đảm bảo giãn cách
- Rửa tay thường xuyên tại các thời điểm: Trước khi vào làm việc, sau giờ nghỉ
giải lao, trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh. Sát khuẩn tay trước và sau khi tiếp xúc
với các bề mặt tay nắm cửa, nút bấm thang máy,...
- Che kín mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi. Bỏ khăn giấy che mũi, miệng vào túi
đóng kín để vứt vào thùng rác đúng nơi quy định và rửa tay.
- Không đưa tay lên mắt, mũi, miệng để tránh lây nhiễm bệnh. Không khạc, nhổ
tại nơi làm việc.
- Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, chai nước, khăn tay,...
- Thường xuyên vệ sinh mặt bàn làm việc, các dụng cụ lao động và vị trí
thường xuyên tiếp xúc của cá nhân bằng dung dịch sát khuẩn. Hạn chế dùng chung
các dụng cụ, phương tiện lao động,...
- Không tụ tập đông người khi nghỉ giải lao, nghỉ trưa.
- Báo cho người quản đứng đầu đơn vị, bộ phận y tế tại nơi làm việc khi có
trường hợp sốt, ho, đau rát họng, khó thở, hoặc là ca bệnh, hoặc người tiếp xúc vòng 1
(F1), vòng 2 (F2).
- Không có thái độ kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người nghi ngờ/mắc.

3. Sau khi kết thúc công việc:
- Dọn vệ sinh và vứt bỏ túi chứa khăn giấy, khẩu trang, vật dụng đã sử dụng vào
thùng rác đúng nơi quy định và rửa tay.
- Thực hiện nghiêm quy định 5K khi về nhà/nhà công vụ.
4. Tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19:
Không phát tán các thông tin không chính thức, chưa được kiểm chứng.
5. Khai báo y tế điện tử theo quy định, cài đặt ứng dụng Bluezone, khai báo
y tế, quét mã QR khi ra vào cổng trƣờng .
6. Thực hiện đầy đủ nội dung, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và
các quy định và hướng dẫn xử trí khi có trường hợp mắc COVID-19 tại nơi làm việc
theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 nhà trường.
Tôi cam kết thực hiện đúng các nội dung trên, nếu vi phạm tôi xin chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
Bản cam kết làm thành 02 bản, CBGV, người lao động giữ 01 bản, Ban chỉ đạo
phòng chống dịch Covid-19 của Nhà trường giữ 01 bản./.
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