
TL.CHU T!CH 
VAN PHONG 

en Cãnh Hu'ng 

U BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Dc 1p - Ti.r do - Hnh phüc 

Sô:3/1JBND-CN Quáng Trj, ngây  17  tháng 8 näm 2020 

V/v chap thun phucmg an 
phông thông djch Covid-19 
trong qua trInh xêp di hang 
hóa tai khu neo du chuyên tãi, 
Câng Hqp Thjnh, Khu ben 
càng Cra Vit. 

KInh g1ri: Sâ Y th 

Sau khi xem xét d nghj cüa Cong ty eô phn Rainbow Vit Nam ti Van 

bàn s 15.08/CV-RBV ngày 14/8/2020 ye vic báo cáo phrang an phông chng 
djch v vice xp dä hang hóa tai  Khu neo d.0 chuyn tâi Cira Vit (phó to gi 
kern theo); UBND tinh Quãng Tn có kin nhi.x sau: 

Giao Sâ Y t (Ca quan Thzcông tritc Ban chi dgo phOng ch6ng Covid-19 

tinh) nghién c1ru ni dung d nghj cüa Cong ty c phn Rainbow Vit Nam tai 

Van bàn néu trên d giái quyt cho doanh nghip theo dung quy djnh v phông, 

cMng djch Covid-19 tnrôc ngày 20/8/2020./.%/ 

No'i ,zIzin: 
- Nhu trên; 
- PCI Thix&ng trirc Ha S5' Dông (bc); 
- Li.ru: VT, VXp, CNT. 



CONG TV cO PHAN CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM 
RAINBOW VIET NAM Dc lap - Ty do - Hnh phüc 

S: 15.08/CV-RBV 
"V/V Báo cáo phitong an phông chóng djch v/v 

xlp difr hang hóa tai Khu neo chuyen tái Ca Vit" 
Ha NI, ngày 14 tháng 08 nãm 2020 

Kin/i gü/: U Ban Nhân dan Tinh Quang Tr; 
Ban chi do PhOng chng djch Covid 19 Tinh Quãng tr; 
Ban chi do Phông chng djch Covid 19 Huyn Gio Linh; 
FMn Bién phang CCra khu CCra Vit; 
Càng vi Hang Hâi Cang CCra Vit; 

Truâc ht Cong ty C ph&n Rainbow Vit Nam xin gCri 1i châo trân tr9ng nht tài Qu 
Lânh dao  Co quan Ban nghành Tinh Quãng trj, dng th&i xin thrçic trInh bay ni dung sau: 

Cong ty c phn Rainbow Vi@ Nam (Cong ty Rainbow) là don vl k hçrp dng cung cAp 
dlch vij chuyn tãi va xp dr hang hoá xuAt khAu vâi cOng ty CP Khoáng san Quàng trj di 
vài tàu biAn GENUIS STAR III và tàu bin GLORY VALOR sê nhp cãng Hçp thjnh, Cüa 
vit ngày 17 và 19/8/2020 tâi day. 

Vra qua, thirc hin chi trucmg vi'ia phOng chng djch vfra phát triên kinh t c'ia ChInh 
phU, trong thai dim djch bnh dã tl'rng buâc dixqc kim soát, dtng thai trén Co sâ thirc hin 
an toàn vic lam hang di vâi các tàu tuong tr khác ti khu neo chuyn tãi Gianh- Quáng 
BInh; Hon net- Quàng ninh; Thun an- Hut. Cong ty Rainbow dã xây dirng Phuong an chi 
tit v phông chng dch bnh covid-19 khi tâu có yu t6 niróc ngoài lam hang tai  Khu neo 
chuyn tái Ci:ra Vit. 

Cong ty Rainbow kInh trInh Báo cáo Phuong an phOng chng djch COVID 19 dn Qy co 
quan chrc näng tinh Quáng trj, KInh mong CáC co quan ban nghânh Tinh Quáng trj chAp 
thun phuong an cong táC chuyn tãi hang hoá vra dam bão quy trInh phOng chông dlch  bnh 
covid 19 nhir trinh bay nhàm dam bão nhu cAu Va lqi Ich phát trin kinh té thit thi,rc cho cong 
ty chüng tÔi cQng nhu các doanh nghip trong dja bàn duqe thun igi. 

Cong ty CP Rainbow Vit Nam xin cam kAt tuân thu các qui dnh và dam bào khOng d 
xày ra bAt cir tInh hung rcii ro v nguy co djch bnh nào di vâi cOng tác xp d và lam hang 
tai Khu neo chuyên tâi Hçp thjnh, Cira vit, Tinh Quàng trj. 

Rat mong nhn duçic sr quan tam xem xét giài quy& t& Qu Co quan. 

Xin Iran Irong cam on! 

Nai girl: 
- N/nt k/nh gui;  
- Liru Cly. 
- H su din/i kern: 
Phirong an phOng chng d/ch 
covid 19 



CONG TV cO PHAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
RAINBOW VIETNAM Dc lap - Ttr do - Hanh phác 

PA: 1408 /PA-RBVN Ha Ni, ngày 14 tháng 08 näm 2020 

PHU'NG AN PHONG CHONG D!CH  DO VI RUT COVID 19 
TA! KIIU CHUYEN TA! HçP TH!NIEI - CIA VIIT 

A. NGUYEN NHAN, MVC  TIEU VA CAC TIEU CIII CO BAN CUA PHII(cNG AN. 

I. Cn dr nghj djnh s 89/201 8/ND-CP cüa Thu tuâng ChInh phü ngày 25/06/2018 
v vic Quy djnh chi tit mt s6 dik 1utt Phông, ch6ng djch bnh truyn nhim v 
kim djch y t biên giài. 

2. Can clr cong van s 1546/CV-BCD ngày 24/3/2020 cüa Ban chi do Quôc gia 

Phông ch6ng dch Covid 19 v vic kim djch y t di vài nguñ và phucrng tiên 
hang hoá qua biên giOi 

3. Can cr hçip dng s 28.07/2020/RB-QMC ngây 28/07/2020 di vâi tãu biên 
GENUJUS STAR III (12,500 tAn ) và 11.08/2020/RB-QMC ky" ngày 11/08/2020 
di vOi tàu bin GLORY VALOR (9,400 tAn) v vic cung cAp djch vi b6c xp, 
trung chuyn hang hoá tr Cãng Hçip Thjnh len tàu bin tai  khu neo du chuyn tãi 
IIçip thjnh, Cira vit, Quâng trj. 

4. Do dich bnh vi rut Covid 19 trên phtm vi toàn cu nói chung cüng nhu tai  Vit 
nam nói riêng vn dang din bin phrc tap, vic phàng ch6ng djch bnh vn là 
nhim v tru tiên hin nay di vài toàn xã hi, tü các cAp chInh quyn dn ngsi 
dan và doanh nghip, dng thai song song duy trI dam bão hoat dng kinh té 

khong d gián doan, dirt gay. 
5. Vi'ra qua, thixc hin chü truclng vera phông chng djch vra phát trin kinh t cCia 

ChInh phü, trong thyi dim djch bnh dã tCrng bithc dang duçic kim soát, dng 
thai trên ccr sâ thrc hin dam bão an toàn phong ch6ng djch t?i  tirng &m vj, dja 
phixcmg. Trên cc s?r do Cong ty Rainbow Vietnam xây dirng Phumg an phOng 
chng dch Covid 19 trong qua tlnh tmng chuyn hang hOa (Cat Silic) tai  khu neo 
chuyn tãi Hcp Thjnh Cua Vit, Tinh Quãng trj vâi các tiêu chI sau: 

Phuang an duqc xay dirng trén ca sâ k thira tr Phucmg an phOng chng dch 
covid-19 dã duçic xây dirng và ap diing d lam hang các tàu hang xuât khâu 
nhu Clinker, dá vôi, than nhp khAu tai  các khu neo du chuyn tâi tai  HOn 
Net, CAm phá, Quãng ninh, Nghi Scm — Thanh Hoá, Cáng Vung Ang, Khu neo 
chuyn tài Gianh, HOn La — Quàng BInh, Khu neo Thun An — Thra Thiên 
Hu kê tir dAu müa dlch  Covid 19. 
Tuân thu nghiêm ngt các quy djnh cüa chmnh phU và các cAp chInh quyén dôi 
vâi cong tác phOng chng djch bnh Covid 19. 
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Dtc bit là phái dam bão vic quãn 19 chat chë hành vi len bö cüa t/luyn !àu 
bin, ngàn ngfra s' tkp xác gi1th thuyn vie,? và cong n/ian lam vic Irên 
là U, 

Phuung an phái dam bão tInh th%rc th và hiu qua di vi vic thrc hiên cac 
yêu cAu trQng yu cüa cOng táe phông djch dã nêu a trên, dng thii phãi dam 
bão tmnh khà thi cho vic giám sat lien t11c và thuan lcii cüa Co quan quãn 19 h&u 
quan d6i vOi yêu cu nay. 

B. TONG QUAN yE PHUUNG AN 
1. Sau khi tàu dn neo du t?i  vj trI chuyn tãi. Các don vj hctu quan Kim djch, BiCn 

phOng, Cáng viI, Dai 19, Giám djnh viên thirc hin các cong vic lien quan dM vai 
tãu bin và thuyn viên tàu theo quy dlnh  và quy trinh kim soát djch bnh. 

2. Thuyn truâng cam kEt thrc hin các yêu câu gm dam bâo tAt ca thuyn vien 
không len b cüng nhis cam kt dam báo thirc hin các yeu cu di vài cOng tác 
phOng ch6ng djch theo quy trInh và quy djnh cUa Co quan PhOng ngira Djch bnh 
Tinh Quãng trj. 

3. Can cir kt qua kim dlch y t cüa CDC v Thuyn viên tàu bin thrqc phép lam 
hang, Cong nhân xp d ccia Cong ty C phn RainBow Viet nam len tàu. 

4. COng nhân trin khai lAp dt hang rào 4t 19 (luâi ngàn each) giüa khu we cabin 
tàu bin khu vrc lam vic và sinh hot cüa thuyn viên và boong tàu noi lam vic 
và sinh hoat cüa cOng nhân xp dec. (I-fInh ánh mô tá minh hog theo thur té') 



Fifing i'ao ngän each tip xic 

Lan sinh hoat cüa cong n1iIn 

Lan sinh ho?t cüa cong ni-ia 



5. Di ngU cong nhân len tãu 1p lan tri ti khu virc phIa mUi tàu d nghi ngai, diCu 
hãnh cong vic vic và bt du trin khai cong tác b6c hang. 

6. Các cOng nhân lam vic trên tâu duqc trang bj bO d bão h y t ( b d y t 7 mon 
theo tiêu chuAn ) trong su& qua trInh lam. 

7. Khi xp dO xong hang, toàn b cong nhân xuông tâu vào b, kiêm tra y té theo quy 
dnh. 

8. Tnrng hp CO tInh hung bAt kS'  có Thuyn vién hoc Cong nhân cO biu hin các 
triu ehtrng sat, hin tirqng triu ch'rng ho hAp thI cAn khAn trung thông báo kim 
djch viên, Biên phOng d cO k hoch vã phtrcrng an thrc hin kim tra và kiém 
soát theo qui djnh phOng ngira djch bnh Covid 19. 

C. THUYET MINH THIJ'C HIN 

1. Sau khi tàu den neo du ti vi trI chuyén tãi, tiên hành hoàn tat các ho sci thu tue 
ban dAu theo quy djnh. 

2. Ca quan kim djch len tãu kim tra tInh trng sue khOe cüa thuyên viên theo quy 
djnh cUa c quan chtc näng v kim soát djch bnh. 

3. Ca quan Biên phOng thirc hin cáC Cong tác kim tra theo quy djnh phong chong 
djch. 

4. Di l lam vic vâi thuyn tnrâng d cam k& v các vAn d sau: 
- Tuyt di tuân thu không d thuyn viên tip xUc vâi cong nhân xêp dci. 
- Tuyt di không d& thuyn viên xâm nhp vào b. 
- Dng vâi vic 1p hang rào 4t 1 ngan each gifla cabin nai sinh hoat cüa 

thuyn vién và khu vrc boong tàu ncii the cong nhãn lam vic. 
5. Ca quan kim djch, Biên phOng hoàn tAt các thu tc cui cüng vâi các cong nhân 

len tàu lam vic. 
6. COng nhân duçc phép len boong tàu lam vic: dam bâo 1 t6 gôm 3 ngi.thi: gm 2 

lái cAn và 1 xi nhan tin hiu ti boong tãu. 2 t thay phiên lam vic 8 tiêng/ ngày 
Luôn scr diing, me dAy dü d bão h y th 7 mOn, th.r?mg xuyên rüa tay bAng dung 
djch sat trüng. 

7. Tin hành lAp dt hang rào hthi ngän cách tip xüc tai  vj trI giüa cabin sinh hot 
cUa thuyn viën và mt boong ncii lam vic xp dO hang cUa cOng than. 

8. Các cong nhân tir drng Ian sinh hoat t?i  müi boong tâu riêng bit dam bão cách xa 
khu virc thuyn viên trén 30m. 

9. Dam báo vic mi thông tin vã kEt ni diu hành gicta cOng nhân vâ thuyn truàng 
chi thông qua Dai  l viên. 

10. Tin hành xp d hang hóa. 
11. Thu xong hang, cOng nhân xung tau vào bi. Khi tip cn b, tiEn hành khCr khuân 

phi.rang tin chô cong nhân, kim tra than nhit toàn bO cOng nhân sau do len xe di 
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thng thi Cra vit dam bâo không drng nghi, không tip xUc ngu&i dan dja 
phircmg. 

Trên day là Phucmg an phông ch6ng djch bnh cüa Cong ty Rainbow Vietnam dôi 
vài vic trung chuyn hang hóa ti khu neo chuyn tãi Hqp Thjnh — Cira Vit — 

Quãng Tn. 

Cong ty  Rainbow Vietnam kInh trinh Trung tam kilm soát bnh t?t  (CDC) tinh 

Quáng Trj va các cc quan hIru quan cO kiln chi dgo, xem Xe! cMp thun. 
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