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V/v triển khai các biện pháp cấp
bách phòng, chống dịch bệnh
COVID-19

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Theo nhận định, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết
sức phức tạp, khó lường; đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo phong
tỏa toàn bộ thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương và áp dụng biện pháp
giãn cách xã hội đối với hai tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh. Bên cạnh đó,
huyện Bảo Yên có nhiều công dân đang công tác, lao động, làm việc, học
tập tại Trung Quốc và các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương vì vậy nguy cơ lây
lan dịch bệnh là rất lớn. Để kịp thời phát hiện và triển khai các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND
huyện có ý kiến như sau:
1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động rà soát toàn bộ cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động và người thân có đi, đến, về từ Quảng Ninh, Hải
Dương trong thời gian từ ngày 15/01/2021 đến 28/01/2021 (nếu có) phải khai
báo tới các cơ quan y tế hoặc chính quyền địa phương biết để tư vấn và có biện
pháp phòng ngừa dịch, đồng thời thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống
dịch bệnh.
2. UBND các xã, thị trấn
- Khẩn trương kiện toàn và kích hoạt ngay các Tổ công tác tự quản; yêu cầu
các Tổ công tác thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối
tượng” nắm bắt kịp thời các trường hợp trở về từ các vùng có dịch bệnh để chủ
động có các biện pháp cách ly, xử trí kịp thời. Báo cáo các trường hợp đi, đến, trở
về từ vùng có dịch bệnh về UBND huyện (qua Trung tâm Y tế huyện) chậm nhất
vào 16h00 ngày 29/01/2021.
- Chỉ đạo lực lượng công an xã, trưởng các thôn bản, tổ dân phố tăng cường
công tác nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện các trường hợp trở về từ vùng
dịch hoặc du khách đến hoặc di chuyển qua các vùng có dịch bệnh để thông tin
cho ngành y tế triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
- Tổ chức tuyên truyền đến các hộ gia đình có người thân đang sinh sống,
lao động, học tập, làm việc… tại các vùng có dịch bệnh (Trung Quốc, Quảng

Ninh, Hải Dương) thông tin sớm cho Tổ công tác tự quản, cơ sở y tế hoặc chính
quyền địa phương khi có người thân trở về để kịp thời triển khai các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh theo quy định (cách ly, lấy mẫu xét nghiệm…).
3. Trung tâm Y tế
- Chỉ đạo trạm y tế các xã, thị trấn khẩn trương tham mưu cho chính quyền
địa phương rà soát công dân trở về từ vùng có dịch bệnh để chủ động triển khai
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Tổ chức giám sát chặt chẽ các trường hợp
cách lý tại nhà theo quy định.
- Tổng hợp danh sách công dân trên địa bàn huyện đi, đến, trở về từ vùng có
dịch bệnh báo cáo UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện; khẩn trương tổ chức lấy
mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các trường hơp trở về từ vùng dịch theo
chỉ đạo, hướng dẫn của ngành y tế.
Căn cứ nội dụng văn bản, yều cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, TH.
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