UBND HUYỆN LƯƠNG TÀI
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG
DỊCH COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lương Tài, ngày 19 tháng 8 năm 2020

Số: 127 /CV-BCĐ
V/v thực hiện một số biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; cơ quan,
đơn vị tỉnh đóng trên địa bàn huyện;
- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Văn bản số 26/CV-BCĐ ngày 18/8/2020 của Ban chỉ đạo phòng,
chống dịch tỉnh Bắc Ninh về thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Để giảm triệt để các nguồn lây lan và chủ động ngăn chặn, ứng p hó với dịch
bệnh trên diện rộng, bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của nhân dân; Chủ tịch UBND Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện chỉ đạo:
1. Tạm dừng hoạt động của quán Karaoke trên địa bàn huyện từ 0 giờ 00 p hút
ngày 20/8/2020 đến khi có thông báo mới (lưu ý: Các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải
có thông báo tạm dừng hoạt động).
2. Các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ… trên địa bàn
huyện thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh: Đo thân nhiệt, bố trí
dung dịch rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, đeo khẩu trang. Chủ động
sẵn sàng phương án tạm dừng hoạt động khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn diễn
biến phức tạp và nguy hiểm.
Từ ngày 20/8/2020 đến hết ngày 22/8/2020 các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản
xuất kinh doanh phải tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19, thực hiện chặt
chẽ các biện pháp giám sát y tế, phòng dịch (theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG
ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia về ban hành hướng dẫn phòng, chống và
đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người
lao động; Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc
gia về ban hành hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch
Covid-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng). Thực hiện ký cam kết
về công tác phòng, chống dịch gửi về Trung tâm Y tế huyện.
3. Phòng Y tế tham mưu thành lập các Tổ công tác kiểm tra việc tuân thủ các
quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các cơ quan, đơn v ị; đề xuất
biện pháp xử lý đối với cơ quan, đơn vị vi phạm.
4. Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội, Kinh tế & Hạ tầng, Ban Quản lý
các DAXD huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Phòng Y t ế và các cơ
quan, đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra công tác phòng, ch ống dịch tại các công
ty, doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý; đối với các công ty, doanh nghiệp thực
hiện không đảm bảo công tác phòng, chống dịch thì yêu cầu khắc phục ngay, nếu tái
phạm thì buộc dừng hoạt động.

5. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên
kiểm tra, phát hiện kịp thời các cơ sở kinh doanh dịch vụ vi phạm về quy định tạm
dừng hoạt động. Vận động nhân dân thực hiện nghiêm công tác phòng, ch ống dịch;
chấn chỉnh kịp thời, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm: Không đeo khẩu
trang, tụ tập đông người, không giữ khoảng cách an toàn; các cơ sở sản xuất, kinh
doanh hoạt động không đúng quy định…
6. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách
nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ
quan, đơn vị và địa phương.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội
dung trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT.HU, TT.HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện (b/c);
- Lưu: VT.
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