ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGHI XUÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 166 /UBND-TTYT

Nghi Xuân, ngày 28 tháng 01 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v khẩn trương triển khai các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Kính gửi:
- Ban Chỉ huy Quân sự huyện;
- Công an huyện;
- Đồn Biên phòng Lạch Kèn;
- Trung tâm Y tế huyện;
- Các cơ quan, trường học và doanh nghiệp trên địa bàn;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Theo thông tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19,
trong các ngày 27 và 28 tháng 01 năm 2021, đã ghi nhận nhiều ca dương tính
trong cộng đồng do biến thể mới của vi-rút (72 ca tại nhà máy POYUN, Khu
công nghiệp Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và 11 ca liên
quan đến nhân viên an ninh của sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh), là
trường hợp lây nhiễm cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay, có nguy cơ lây
lan nhanh trên diện rộng.
Trước tình hình đó, để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch
Covid-19, kiểm soát không để dịch xâm nhập vào địa bàn; Ủy ban nhân dân
huyện giao:
1. Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Đồn Biên phòng Lạch Kèn
- Chỉ đạo công an các xã, thị trấn kiểm soát chặt chẽ việc cư trú, lưu trú
của công dân trên địa bàn.
- Kiểm soát chặt biên giới biển, không để nhập cảnh trái phép.
- Phối hợp thực hiện tốt công tác tiếp nhận thông tin khai báo của người dân.
- Xử phạt nghiêm các trường hợp phát tán thông tin sai sự thật về tình hình
dịch và không tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng, chống theo quy định.
2. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện
- Nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
tại đơn vị và tại các trạm Y tế; phòng tránh lây nhiễm chéo trong cơ sở khám,
chữa bệnh.
- Tham mưu phương án cách ly các khu dân cư, thôn/tổ dân phố.
- Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, tình hình dịch bệnh cho Ban Chỉ
đạo và các cơ quan truyền thông.
- Đảm bảo đầy đủ nhân lực và vật lực sẵn sàng đáp ứng với mọi tình
huống của dịch bệnh.
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3. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông
Phối hợp với phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện thường xuyên cập nhật
thông tin, tăng cường thời lượng phát sóng trên đài phát thanh, kịp thời cung cấp
tình hình, diễn biến của dịch bệnh để người dân đề cao cảnh giác, không hoang
mang với dịch bệnh.
4. Các cơ quan, trường học và doanh nghiệp
- Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và triển khai tốt các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan, đơn vị mình.
- Các trường học ngừng ngay việc tổ chức hội chợ Xuân.
5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Rà soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
trên địa bàn.
- Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các giải pháp về đeo khẩu trang,
hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng.
- Không tổ chức các sự kiện, lễ hội tập trung đông người.
- Thực hiện nghiêm việc khai báo y tế; hướng dẫn người dân cài đặt ứng
dụng khai báo Y tế điện tử Bluzone.
- Chỉ đạo các ban, ngành, các thôn /tổ dân phố thực hiện tốt công tác kiểm
soát công dân về trên địa bàn, đồng thời điều tra dịch tễ, sàng lọc, phân loại, tổ
chức truy vết và cách ly kịp thời.
- Tăng cường thời lượng truyền thông trên hệ thống phát thanh của xã, các
thôn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để người dân nâng cao cảnh giác, cùng
chung tay với cả hệ thống chính trị phòng, chống dịch bệnh.
- Giám sát chặt chẽ tình trạng sức khỏe các trường hợp đã hoàn thành thời
gian cách ly tập trung và các trường hợp có triệu chứng: sốt, ho, đau ngực, khó
thở,... tại cộng đồng.
- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, xử
lý nghiêm các vi phạm.
Nhận được Công văn, yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực: Huyện ủy; HĐND huyện;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- BCĐ PC dịch bệnh Covid-19 huyện;
- Các phòng, ban ngành, đoàn thể cấp huyện;
- Lưu: VT; TTYT.
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