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BÁO CÁO
Tình hình theo dõi và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Qua thông tin nắm bắt trên địa bàn xã đến 9 giờ 00 phút, ngày 10/3/2020 ghi
nhận có 02 trường hợp người nhà trở về từ tỉnh có bệnh nhân dương tính với
Covid-19. Ủy ban nhân dân xã báo cáo kết quả điều tra, xác minh thông tin và triển
khai các biện pháp cách ly như sau:
I. Thông tin chung
1. Trường hợp thứ nhất
- Họ và tên: Phan Thị Như Ý

Giới tính: nữ

- Sinh năm: 2000
- Nghề nghiệp: sinh viên
- Hiện ở tại thôn An Thượng 3, xã Song An
- Lịch trình di chuyển: em Ý theo học tại Trường Cao đẳng Công thương
Việt Nam, địa chỉ: ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ
Liêm, Hà Nội và ở tại ký túc xá của trường. Trong thời gian trường cho nghỉ học,
ngày 08/3/2020 em ra bến xe Trần Thủ Độ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai,
Hà Nội đón xe về đến nhà lúc 3 giờ 00 phút, ngày 09/3/2020.
- Các thành viên trong hộ gia đình: chỉ có mẹ là Trần Thị Điệp
2. Trường hợp thứ hai
- Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền Chi

Giới tính: nữ

- Sinh năm: 2001.
- Nghề nghiệp: sinh viên
- Hiện ở tại thôn An Thượng 2, xã Song An
- Lịch trình di chuyển: em Chi theo học tại Trường Học viện Tài chính, địa
chỉ: 58 Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội và ở tại ký
túc xá của trường. Trong thời gian trường cho nghỉ học, ngày 09/3/2020 em ra bến
xe Trần Thủ Độ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội đón xe về đến nhà
lúc 6 giờ 00 phút, ngày 10/3/2020.
- Các thành viên trong hộ gia đình:
+ Bố: Nguyễn Hữu Lương, sinh năm 1977.
+ Mẹ: Tống Thị Hiền, sinh năm 1976
+ Em: Nguyễn Tống Hữu Thiện, sinh năm 2013.
II. Các biện pháp triển khai

1. Sau khi tiếp nhận thông tin Ban Chỉ đạo xã đã giao nhiệm vụ cho các
thành viên tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình.
2. Liên hệ gia đình để vận động tự cách ly tại nhà tối đa 14 ngày và hướng
dẫn các biện pháp cách ly theo Quyết định số 345/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của
Bộ Y tế.
3. Tạo điều kiện, động viên gia đình yên tâm, chấp hành theo hướng dẫn của
cơ quan chức năng.
4. Báo cáo nhanh qua điện thoại cho Ban chỉ đạo thị xã để theo dõi, nắm bắt
tình hình và chỉ đạo kịp thời.
III. Nhiệm vụ trong thời gian tới:
1. Giám sát việc cách ly tại nhà đối với các trường hợp trên, giữ thông tin
liên lạc về tình hình sức khỏe của công dân.
2. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động và trung
thực trong khai báo thông tin.
3. Hỗ trợ các nhu cầu của gia đình trong thời gian cách ly tại nhà (nếu có)
4. Tiếp tục vận động, tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức trong
phòng, chống dịch; đưa các văn bản, thông tin tuyên truyền về công tác phòng,
chống dịch lên hệ thống thông tin điện tử của xã. Theo dõi, nắm bắt các thông tin
sai sự thật để xử lý kịp thời. Tiếp tục chỉ đạo các thôn, làng dọn vệ sinh, chủ động
phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
Trên đây là Báo cáo tình hình theo dõi và triển khai các biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã./.
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