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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tổ chức thực hiện công tác phòng,
chống dịch COVID-19

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các doanh
nghiệp đóng trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Ngày 27/01/2021 Bộ
Y tế đã công bố 82 ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, Theo thông tin từ Sở
Y tế tỉnh Bắc Kạn. Hiện nay trên địa bàn huyện có trường hợp đi từ vùng có dịch
trở về và được xác định là F1 của bệnh nhân 1553. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu
các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trên địa
bàn huyện (gọi tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương) theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh
vực quản lý tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:
1. Các cơ quan, đơn vị (Như kính gửi) phối hợp triển khai ngay các biện pháp
phòng, chống dịch trên địa bàn, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, dung dịch sát
khuẩn tại nơi công cộng, hạn chế tập trung đông người không cần thiết.
2. Trung tâm Y tế chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện
truy vết những trường hợp đã tiếp xúc với F1 để thống kê danh sách gửi Ban chỉ
đạo phòng, chống dịch bệnh của huyện và các xã thị trấn để có biện pháp quản lý;
tham mưu cho lãnh đạo huyện thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo
đúng quy đinh của Bộ y tế. Chủ động phân công các cán bộ y tế trực tại khu cách
ly. Tiến hành phun khử trùng tiêu độc tại các địa điểm cần thiết.
3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền
thông đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để nhân dân đề cao cảnh giác, nâng cao ý
thức tự giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định và
khuyến cáo của cơ quan y tế. Tham mưu tốt công tác quản lý thông tin và định
hướng dư luận đúng thực tế trước diễn biến của tình hình dịch bệnh.
4. Công an, Trung tâm Y tế huyện,Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
- Chỉ đạo Trạm Y tế, Công an xã rà soát, truy vết các trường hợp đã tiếp xúc
với các trường hợp nghi F1, F2 trên địa bàn xã để có phương án cách ly tại gia
đình.
- Tuyên truyền vận động bà con nhân dân chủ động khai báo y tế, không
hoang mang trước những tin đồn thất thiệt; hạn chế tiếp xúc với người khác, nơi
đông người. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 5K của Bộ y tế. Nếu có
các biểu hiện ho, sốt... thì báo cáo cơ quan y tế.
- Tạm dừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung cho công tác phòng,
chống dịch, chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tổ chức các cuộc họp trực tuyến trong
điều kiện cấp bách qua hệ thống VNPT-Meeting.

- Kiện toàn và phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban chỉ đạo công tác
phòng, chống dịch.
Với nội dung trên,các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực
hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- Như kính gửi;
- CT, PCT UBND huyện;
- LĐVP,
Gửi bản giấy:
- Các đơn vị không có HSCV;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT(Bản giấy) Trang./.
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