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Lương Tài, ngày 04 tháng 12 năm 2020

V/v tăng cường công tác phòng,
chống dịch Covid-19

Kính gửi: - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Văn bản số 38/CV-BCĐ ngày 03/12/2020 của Ban chỉ đạo phòng,
chống dịch covid-19 của tỉnh về việc tang cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Để đảm bảo an toàn cho nhân dân trên đại bàn huyện, sẵn sang triển khai các
biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Chủ tịch UBND - Trưởng Ban chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 của huyện chỉ đạo:
1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn tăng
cường các biện pháp phòng, chống dịch, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bình
tĩnh ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả
các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra.
Thực hiện yêu cầu 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập
trung - Khai báo y tế) trong phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, trước
hết là việc đeo khẩu trang bắt buộc tại các khu tập trung đông người, nơi công cộng
như: Chợ, siêu thị, trường học, cơ sở sản xuất, bến xe, bến tàu, trên các phương tiện
giao thông công cộng, đặc biệt là cơ sở khám chữa bệnh. Tăng cường công tác thanh
tra, kiểm tra, xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương vi
phạm, xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm theo quy định tại Nghị định số
117/2020/NĐ-DP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành
chính trong lĩnh vự y tế.
Tạm dừng các hoạt động, sự kiện tập trung đông người khi không cần thiết;
trường hợp tổ chức thì phải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch như đeo
khẩu trang, sát khuẩn…. theo đúng quy định.
2. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện: Phối hợ tiếp tục thực hiện đánh giá theo
Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp theo Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế;
trên cơ sở đó rà soát các vấn đề không an toàn và các nguy cơ tiềm ẩn được phát
hiện, xây dựng kế hoạch khắc phục, giải pháp can thiệp nhằm tăng cường năng lực
phòng, chống dịch của Bệnh viện theo hướng dẫn của Bộ Y tế lên bản đồ chung số
an toàn với Covid-19.
Rà soát các điều kiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch như: Thuốc, vật tư,
trang bị, sinh phẩm, đáp ứng các tình huống và diễn biến của dịch Covid-19. Tăng
cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại cộng đồng;

thực hiện khoanh vùng, cách ly kịp thời, xử lý triệt để ổ dịch không để lây lan, bùng
phát trong cộng đồng.
3. Ban CHQS, Công an huyện: Quản lý chặt chẽ các đối tượng nhập cảnh, các
trường hợp đang cách ly tập trung không để người được cách ly đi ra khỏi khu vực
cách ly vào cộng đồng, người không có nhiệm vụ vào khu vực cách ly.
4. Phòng Văn hóa & TT, Đài Phát thanh huyện: Tăng cường công tác truyền
thông, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh; kịp thời cung
cấp thông tin đầy đủ, chính xác diễn biến của dịch bệnh; tập trung tuyên truyền để
người dân tự giác khai báo y tế, chủ động cung cấp thông tin cho chính quyền và cơ
quan y tế.
5. Đội thanh tra quản lý ATTP liên huyện: Xây dựng kế hoạch tổ chức thanh
tra, kiểm tra, giám sát triển khai các biện pháp đảm bảo ATTP trong phòng, chống
dịch Covid-19 trên địa bàn. Lấy mẫu, xét nghiệm các thực phẩm từ nguồn nhập khẩu
trên địa bàn để xác định, đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19.
6. Phòng Giáo dục & Đào tạo: Thường xuyên đánh giá công tác phòng, chống
dịch tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện; xây dựng phương án phòng, chống
dịch trong mọi tình huống. Có kế hoạch, phương án giảng dạy, học tập đáp ứng với
diễn biến của dịch Covid-19.
7. Phòng Lao động - TB&XH, Ban quản lý các DAXD huyện: Tăng cường
công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các công ty, doanh nghiệp trong việc thực hiện
các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ,
Bộ Y tế và của tỉnh.
8. Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức chính trị - xã hội: Phối hợp
với các địa phương tăng cường kêu gọi, vận động nhân dân nâng cao y thức tự giác,
tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch; tiếp tục vận động, chăm lo, hỗ trợ cho
người dân gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái,
không để ai bị bỏ lại phía sau.
9. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Thông báo vận động nhân dân phát hiện
các trường hợp nhập cảnh trái phép trong cộng đồng, các trường hợp đến từ vùng
dịch và thực hiện các biệ pháp phòng, chống dịch khác theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Tăng cường năng lực, hiệu quả hoạt động và trách nhiệm của Tổ Covid cộng
đồng tại cơ sở trong việc rà soát, lập danh sách, giám sát cách ly, theo dõi sức khỏe
tại nhà. Giao trách nhiệm phụ trách các hộ dân trên địa bàn, giám sát việc quản lý
chặt chẽ di biến động của người dân, đôn đốc người dân thực hiện khai báo y tế,
giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.
Tích cực thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối
tượng” với tất cả các trường hợp có nguy cơ mắc bệnh, không để lây lan dịch bệnh
trong cộng đồng. Tuyên truyền, động viên người được cách ly tuân thủ nghiêm các
quy định tại khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà/ nơi lưu trú và các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Vậy, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT.HU, TT.HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện (b/c);
- Cổng thông tin ĐTTP huyện;
- Lưu: VT.
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