ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SONG AN

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

Số: 42/QĐ-UBND

Song An, ngày 04 tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập tổ “Giám sát và tuyên truyền phòng,
chống COVID-19 tại cộng đồng”
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SONG AN
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 5053/QĐ-BYT ngày 03/12/2020 của Bộ Y tế về việc
ban hành “ Sổ tay hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét
nghiệm SARS-CoV-2 dương tính”;
Căn cứ Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ Y tế về việc ban
hành “Sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch covid – 19”;
Căn cứ Công văn số 171 /UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Gia Lai về việc thành lập các tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng;
Xét đề nghị của Trưởng Trạm y tế xã Song An.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập tổ “Giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại
cộng đồng” gọi tắt là “Tổ COVID cộng đồng” tại Tổ dân cư số 2, thôn An Thượng
3, xã Song An, phụ trách các hộ gia đình (có danh sách kèm theo) gồm các ông
(bà) có tên sau:
1. Ông Vũ Văn Thành, CHT Hội Cựu Chiến Binh làm Tổ trưởng.
2. Ông Trần Văn Lưu, CHT Hội Nông Dân làm thành viên.
3. Ông Nguyễn Tiến Phát, CHP Hội Cựu Chiến Binh làm thành viên.
4. Ông Hoàng Hữu Ngóng, thôn An Thượng 3 làm thành viên
Điều 2. Tổ COVID cộng đồng có nhiệm vụ:
Hàng ngày đi từng ngõ, gõ từng nhà để thực hiện:
- Tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhân dân các biện pháp phòng chống
dịch tại từng hộ gia đình: mọi người ở tại nhà, không đi ra ngoài; đeo khẩu trang;
rửa tay bằng xà phòng; giữ khoảng cách; không tiếp xúc với người ở bên ngoài.
Yêu cầu và hướng dẫn người dân tự theo dõi sức khỏe, tự đo thân nhiệt hàng ngày
cho các thành viên trong hộ gia đình (nếu gia đình có nhiệt kế). Cung cấp số điện

thoại và yêu cầu người dân chủ động khai báo y tế ngay khi bản thân hoặc người
trong gia đình có biểu hiện sốt, ho, ốm hoặc các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh.
- Hỏi, giám sát, phát hiện và báo cáo ngay bằng điện thoại cho chính quyền
địa phương và y tế tuyến xã những trường hợp nghi mắc Covid-19 phát hiện được
tại các hộ gia đình như: sốt; ho; đau họng; cảm cúm; ốm mệt; viêm đường hô hấp
... để tổ chức cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm kịp thời.
- Phát hiện, báo cáo các cấp có thẩm quyền những trường hợp không tự giác
khai báo y tế; không chấp hành thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy
định.
- Trợ giúp chính quyền và cơ quan y tế truy vết F1, F2 khi có ca bệnh liên
quan ở địa bàn phụ trách.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với khả năng do Ban chỉ đạo phòng
chống dịch xã phân công.
Các thành viên Tổ COVID cộng đồng khi làm nhiệm vụ phải luôn đeo khẩu
trang; sử dụng nước sát trùng tay. Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ Covid cộng
đồng không vào bên trong nhà dân, chỉ cần gõ cửa, đứng ngoài nhà yêu cầu người
dân đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu trên 2 mét khi giao tiếp với người
trong hộ gia đình để đảm bảo an toàn phòng tránh lây nhiễm.
Điều 3. Văn phòng - Thống kê, các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách
nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- BCĐ PC dịch bệnh Covid-19 xã;
- Trạm y tế xã;
- Chi bộ thôn An Thượng 3;
- Trưởng thôn An Thượng 3;
- Lưu: VP.
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