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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;
- Trung tâm Y tế huyện;
- Công an huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Hà Giang, từ 18h00’ ngày 2/11đến 18h00’ ngày
3/11, tỉnh Hà Giang ghi nhận 178 ca nhiễm Covid-19; trong đó 109 ca trong cộng
đồng, 69 ca trong khu cách ly; 109 ca mắc mới trong cộng đồng, cụ thể: Thành phố
Hà Giang (15), huyện Yên Minh (10), huyện Quản Bạ (1), huyện Bắc Mê (1), huyện
Vị Xuyên (78), huyện Bắc Quang (2), Quang Bình (2). Tổng số ca nhiễm trong cộng
đồng tại tỉnh Hà Giang từ ngày 25/10 đến hết ngày 03/11 là 496 ca (Thành phố Hà
Giang 311, Yên Minh 31, Quản Bạ 05, Bắc Mê 01, Vị Xuyên 135, Bắc Quang 08,
Quang Bình 02, Hoàng Su Phì 03).
Từ ngày 21/10/2021 đến nay, qua rà soát trên địa bàn huyện Bảo Yên có 248
người trở về từ Hà Giang, kết quả xét nghiệm PCR lần 1 là 248/248 mẫu âm tính với
Covid-19. Theo báo cáo nhanh của Bệnh viện đa khoa huyện, qua khám sàng lọc
phát hiện 01 trường hợp trở về từ tỉnh Hà Giang dương tính với Covid-19 bằng
phương pháp test nhanh (đang chờ kết quả xét nghiệm PCR). Trước những diễn biến
phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Hà Giang và để chủ động phòng, chống
dịch bệnh trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo như sau:
1. Liên quan đến ca nghi mắc Covid-19:
(1) Giao UBND thị trấn Phố Ràng chủ trì, phối hợp với Công an huyện, Trung
tâm Y tế, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương truy vết các trường hợp liên
quan (F1, F2) đến ca nghi mắc Covid-19; yêu cầu các trường hợp trên tạm thời tự
cách ly tại nhà, hạn chế tiếp xúc với người khác, thực hiện nghiêm biện pháp 5K cho
đến khi có kết quả xét nghiệm PCR. Tổ chức phun tiêu độc khử trùng tại nhà của
trường hợp nghi mắc Covid-19.
(2) Tạm thời cách ly trường hợp nghi mắc Covid-19 tại khoa truyền nhiễm
Bệnh viện đa khoa huyện cho đến khi có kết quả xét nghiệm PCR.
(3) Trung tâm Y tế huyện khẩn trương lấy mẫu gửi Trung tâm kiểm soát bệnh
tật tỉnh Lào Cai xét nghiệm PCR; đồng thời đề nghị Trung tâm KSBT tỉnh khẩn
trương xét nghiệm và thông báo kết quả để huyện chủ động triển khai các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh phù hợp.

(4) Tổ chức phun tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực trường hợp ghi mắc
Covid-19 đến khám sàng lọc.
(5) Giao Công an huyện phối hợp với Bệnh viện đa khoa huyện khẩn trương
truy vết các trường hợp đến khám, chữa bệnh cùng thời điểm và tiếp xúc gần với
trường hợp ghi mắc; yêu cầu các trương hợp trên tạm thời tự cách ly tại nhà, hạn chế
tiếp xúc với người khác, thực hiện nghiêm biện pháp 5K cho đến khi có kết quả xét
nghiệm PCR.
2. UBND các xã, thị trấn
- Tiếp tục rà soát, truy vết các trường hợp trở về từ tỉnh Hà Giang từ ngày
21/10/2021 đến nay để lấy mẫu xét nghiệm và kịp thời triển khai các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động và Nhân dân không được chủ quan, lơ là, cần tiếp tục thực hiện đúng,
đầy đủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19; hạn chế đến địa bàn đang có
dịch bệnh của tỉnh Hà Giang trừ trường hợp thật sự cần thiết và khi về phải thực hiện
khai báo y tế trung thực và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy
định; tăng cường cảnh giác, phát hiện và báo kịp thời cho chính quyền địa phương
các trường hợp từ vùng dịch tỉnh Hà Giang đến/trở về địa phương để có biện pháp
phòng, chống dịch bệnh phù hợp.
- Các xã Tân Tiến, Nghĩa Đô, Vĩnh Yên, Xuân Hòa, Xuân Thượng chỉ đạo
các Chôt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện
vào địa bàn huyện qua các Chốt; tạm dừng tổ chức các hoạt động có tập trung đông
người, trường hợp cần thiết báo cáo xin ý kiến Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện.
- Tạm dừng hoạt động Chợ phiên xã Tân Dương kể từ 00h00 ngày
05/11/2021; tiếp tục tạm dừng hoạt động Chợ phiên các xã Nghĩa Đô, Vĩnh Yên theo
chỉ đạo tại Văn bản số 2207/UBND-VP ngày 29/10/2021 của UBND huyện cho đến
khi có thông báo mới.
- Tiếp tục phát huy vai trò của Tổ Covid-19 cộng đồng trong việc tuyên truyền,
giám sát người từ vùng dịch trở về địa phương; yêu cầu Tổ Covid-19 cộng đồng nắm
chắc tình hình biến động dân cư để kịp thời phát hiện các trường hợp trở từ vùng
dịch và thông báo cho ngay cho chính quyền địa phương.
3. Trung tâm Y tế huyện
- Khẩn trương rà soát và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp đi từ Hà Giang
về Bảo Yên từ ngày 21/10/2021 đến nay và lấy mẫu xét nghiệm với Sars-CoV-2
gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai.
- Tăng cường cán bộ y tế cho các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các xã Tân
Tiến, Nghĩa Đô, Vĩnh Yên, Xuân Hòa, Xuân Thượng để thực hiện việc kiểm soát
người đến/trở về từ tỉnh Hà Giang.
- Thường xuyên cập nhật mức độ dịch tại các địa phương của tỉnh Hà Giang
để thực hiện các biện pháp cách ly phù hợp.

4. Công an huyện
- Chủ trì, phối hợp với UBND thị trấn Phố Ràng, Bệnh viện đa khoa huyện,
Trung tâm y tế khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan đến ca nghi mắc Covid19.
- Chỉ đạo lực lượng công an điều tra, rà soát, xác minh nơi lưu trú, cư trú của
các trường hợp trở về từ vùng dịch tỉnh Hà Giang (từ ngày 21/10/2021 đến nay) để
kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.
- Chỉ đạo Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên Quốc lộ 279 tại địa phận
xã Nghĩa Đô tăng cường công tác kiểm soát người và phương tiện từ tỉnh Hà Giang
vào địa bàn huyện qua Chốt.
- Chỉ đạo lực lượng công an tăng cường công tác quản lý tạm vắng, tạm trú
trên địa bàn huyện để kịp thời phát hiện các trường hợp đến/trở về từ vùng dịch của
tỉnh Hà Giang.
Căn cứ nội dung văn bản, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương
triển khai thực hiện./.
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