ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SONG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 61/UBND-VX

Song An, ngày 23 tháng 03 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v tiếp tục triển khai công tác
phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn xã;
- Trưởng các thôn, làng.
Thực hiện các văn bản của Ủy ban nhân dân thị xã: số 269/UBND-VP ngày
12/3/2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; số
288/UBND-YT ngày 18/3/2020 về việc khuyến cáo một số biện pháp phòng,
chống dịch Covid tại nơi làm việc, Ủy ban nhân dân xã đề nghị các cơ quan, đơn
vị, trường học trên địa bàn xã và Trưởng các thôn, làng thực hiện các nội dung sau:
1. Tiếp tục triển khai công tác dọn vệ sinh môi trường tại các cơ quan, đơn
vị, khuôn viên làm việc, tại các trường học, Nhà văn hóa các thôn, làng; vận động
nhân dân dọn vệ sinh thường xuyên xung quanh nhà ở, đường làng, ngõ xóm.
2. Khuyến cáo người lao động và nhân dân trên địa bàn:
- Thực hiện đeo khẩu trang tại các nơi công cộng như bến xe, bệnh viện, sân
bay…để phòng, chống lây lan dịch bệnh Covid-19.
- Tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước
sạch trong ít nhất 20 giây. Trong trường hợp không có xà phòng và nước sạch thì
dùng các sản phẩm vệ sinh tay có chứa cồn (ít nhất 60% cồn).
- Tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng.
- Che kín miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khủy tay áo, khăn vải hoặc
khăn tay hoặc khăn giấy để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp ra không
khí. Giặt sạch khăn hoặc bỏ ngay khăn giấy vào thùng rác sau khi sử dụng và rửa
sạch tay.
- Thường xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong nhà
bằng các chất tẩy rửa thông thường, như xà phòng và các dung dịch khử khuẩn
thông thường khác;
- Tăng cường sức khỏe bằng ăn uống đủ chất, sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý.
- Hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính (sốt, ho, khó
thở), trong trường hợp cần tiếp xúc phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ
khoảng cách khi tiếp xúc.
- Nếu thấy bản thân có biểu hiện của bệnh viêm đường hô hấp cấp tính phải
thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và xử trí kịp thời.

3. Thường xuyên theo dõi các thông tin cập nhật trên Cổng thông tin điện tử
của Bộ Y tế; Bộ Thông tin và Truyền thông; trang Facebook An Khê Y tế;
Facebook Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã An Khê; trang Facebook UBND xã
Song An; Trang Thông tin điện tử thị xã: http://ankhe.gialai.gov.vn/Home.aspx;
Trang Thông tin điện tử xã: http://ankhe.gialai.gov.vn/Xa-Song-An/Trangchu.aspx ; và các cơ quan chức năng có liên quan để nắm bắt kịp thời về tình hình
phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona
gây ra đảm bảo an ninh, an toàn nhưng không gây hoang mang dư luận.
Ủy ban nhân dân xã đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn xã
và Trưởng các thôn, làng quan tâm thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đảng uỷ xã;
- TT HĐND xã;
- UB MTTQVN và các đoàn thể xã;
- Chi bộ các thôn, làng;
- Lưu: VT.
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