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V/v tăng cường thực hiện các biện pháp

phòng, chống dịch Covid-19

#DiaDiemNgayBanHanh

                        Kính gửi:    
                   - Trưởng các ngành, Mặt trận, hội, đoàn thể xã;
                  - Các trường: TH&THCS Trần Cao Vân, MG Ánh Hồng;
                                     - Trạm Y tế xã;
                                      - Trưởng các thôn.

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp. 
Trên địa bàn xã, chỉ tính từ ngày 06/02/2022 đến ngày 10/02/2022 đã có 24 trường 
hợp dương tính với SAR-CoV-2, trong đó có những trường hợp là người thân trong 
cùng gia đình và có yếu tố dịch tễ phức tạp.

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, UBND xã 
yêu cầu Thành viên Ban chỉ đạo, các ngành liên quan, Trưởng các thôn, Tổ giám 
sát, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng tập trung thực 
hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1. Tăng cường công tác theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh Covid-
19, nhất là những trường hợp cách ly y tế tại nhà và các trường hợp F0 điều trị tại 
nhà đảm bảo thực hiện nghiêm theo Phương án cách ly, quản lý, theo dõi, khám, 
điều trị và chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà trên địa bàn huyện ban hành kèm 
theo Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 08/02/2022 của UBND huyện Hiệp Đức.

         2. Giao Công an xã tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn và hướng dẫn, nhắc 
nhở, vận động Nhân dân không tập trung đông người khi không thật sự cần thiết. 
Đặc biệt kiểm tra, giám sát việc người dân thực hiện các quy định về cách ly y tế tại 
nhà và tham mưu xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành theo quy định 
của pháp luật.

3. Thành viên Ban chỉ đạo xã, Trưởng các thôn, Tổ giám sát, tuyên truyền 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng:

- Tổ chức kiểm tra, kiểm soát địa bàn, phát hiện và báo cáo kịp thời người có 
nguy cơ lây nhiểm dịch bệnh Covid-19 và vận động khai báo y tế theo quy đinh; 
thực hiện giám sát nghiêm ngặt các trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà/nơi 
lưu trú để kịp thời phát hiện và báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-
19 xã những trường hợp vi phạm về phòng chống dịch bệnh để xử lý nghiêm theo 
quy định.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử 
khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) của Bộ Y tế và các biện 
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pháp phòng, chống dịch bệnh để người dân được biết, không hoang mang, không 
chủ quan và chủ động phối hợp thực hiện có hiệu quả.

- Tổ giám sát Covid-19 cộng đồng thường xuyên theo dõi, giám sát nghiêm 
ngặt các trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú tại địa bàn mình quản 
lý, tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

4. Giao Trung tâm VH-TT, công chức Văn hóa - xã hội thường xuyên tuyên 
truyền trên hệ thống truyền thanh, hệ thống loa lưu động các văn bản chỉ đạo của 
các cấp về phòng, chống dịch Covid-19.

Vậy, yêu cầu các ngành liên quan, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 
của xã, các Tổ giám sát cộng đồng, Trưởng các thôn và đề nghị Uỷ ban MTTQVN, 
các tổ chức chính trị - xã hội xã khẩn trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đảng ủy, HĐND xã;                                                                       
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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