UBND XÃ BỜ NGOONG
BCĐ PHÒNG, CHỐNG
DỊCH COVID-19
Số: 01/CV-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Bờ Ngoong, ngày 04 tháng 5 năm 2021

V/v triển khai một số nội dung
cấp bách trong công tác phòng
chống dịch bệnh COVID-19

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành của xã;
- UBMTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể của xã;
- 10 thôn, làng;
- Tổ Covid cộng đồng.

Thực hiện Công văn số 28/CV-BCĐ ngày 04/5/2021 của BCĐ phòng,
chống dịch covid-19 huyện về việc triển khai một số nội dung cấp bách trong
công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Để tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã,
bảo vệ thành quả trong công tác phòng, chống dịch trong thời gian qua, bảo vệ
tốt sức khỏe, tính mạng cho người dân, UBND xã đề nghị các ban, ngành, các
thôn, làng khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
như sau:
1. Yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, học
sinh, sinh viên, học viên và người dân khi quay trở lại huyện Chư Sê sau kỳ
nghỉ, trong khoảng thời gian từ ngày 28/4 đến hết ngày 03/5 phải khai báo y tế
trên tokhaiyte.vn hoặc khai báo y tế bằng mã QR Code, ứng dụng công nghệ
thông tin hoặc khai báo trực tiếp, gửi tờ khai cho các Trạm Y tế nơi cư trú; đồng
thời cung cấp cụ thể lịch trình di chuyển của từng cá nhân cho địa phương, nơi
cư trú nắm thông tin. Thời gian hoàn thành khai báo y tế là trước 16 giờ 00 phút
ngày 05/5/2021.
Đồng thời, yêu cầu người dân cần tự hạn chế tiếp xúc với những người
xung quanh, hạn chế đến những nơi đông người, thường xuyên thực hiện các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo Thông điệp 5K của Bộ Y tế; tự theo dõi
sức khỏe, khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở, đau họng cần liên hệ ngay cơ sở y tế
gần nhất hoặc Trạm Y tế các xã, thị trấn để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.
2. Đề nghị Tổ covid cộng đồng, hệ thống chính trị các thôn, làng:
Triển khai các lực lượng trên địa bàn quản lý “Đi từng ngõ, gõ từng nhà,
rà từng đối tượng” lập danh sách người dân quay trở lại địa bàn sau kỳ nghỉ để
hướng dẫn khai báo y tế, giám sát, quản lý và tuyên truyền hướng dẫn các biện
pháp phòng, chống dịch COVID-19 và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân
không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực.
-
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- Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông thực hiện thông điệp 5K (khẩu trang,
khoảng cách, không tập trung, khử khuẩn, khai báo y tế) và yêu cầu người dân
thực hiện đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nhất là tại các địa điểm công cộng,
quán Bar, Karaoke, nhà hàng, quán ăn, .... Đồng thời tăng cường việc kiểm tra,
giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; thực hiện
xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
Yêu cầu các Phòng khám tư nhân trên địa bàn quản lý phải thực hiện
nghiêm các biện pháp phòng chống nhiễm khuẩn, tránh lây nhiễm chéo tại cơ sở
KBCB. Thực hiện kiểm tra thân nhiệt tất cả người bệnh khi đến khám. Bố trí
chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng hoặc cung cấp các sản phẩm vệ sinh
tay có chứa cồn (ít nhất 60% cồn); bảo đảm người bệnh ngồi chờ khám cách xa
nhau tối thiểu 02 mét và phải đeo khẩu trang đúng quy định. Khuyến khích các
hình thức đặt lịch hẹn khám bệnh để giảm tối đa số lượng người bệnh tới khám,
chờ khám cùng một thời điểm. Trong trường hợp không đảm bảo các quy định
phòng, chống dịch thì tiến hành ngừng hoạt động. Người tới khám bệnh nếu có
các triệu chứng sốt, ho, khó thở và có yếu tố dịch tễ thì bắt buộc phải khai báo y
tế và thông báo cho cơ sở y tế gần nhất hoặc đường dây nóng để xử lý kịp thời.
-

3. Trạm Y tế xã:
Vận hành tốt hệ thống giám sát thông tin dịch tễ; có trách nhiệm quản lý,
thu nhận thông tin khai báo y tế và có biện pháp xử lý kịp thời đối với những
trường hợp nguy cơ cao theo quy định, nhằm ngăn chặn sớm nguồn bệnh lây lan
trong cộng đồng.
-

Thường xuyên cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch
COVID-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát, cách ly y tế phù hợp.
-

4. Công an xã quản lý chặt chẽ địa bàn dân cư; tăng cường triển khai rà
soát và yêu cầu các trường hợp tạm trú, tạm vắng trên địa bàn sau kỳ nghỉ lễ trở
lại địa bàn, bắt buộc phải khai báo y tế, xử lý nghiêm những cá nhân không khai
báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực.
5. Văn hóa và Thông tin tiếp tục truyền thông đa dạng về tình hình dịch
COVID-19 để người dân nâng cao cảnh giác với dịch bệnh.
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của huyện đề nghị lãnh đạo
các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đảng ủy; TT HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Các thành viên BCD phòng, chống
dịch Covid-19 xã;
- Lưu VT.

TM. TRƯỞNG BAN
TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND XÃ
Lê Duy Khương
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