ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SONG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 455/UBND-VX

Song An, ngày 30 tháng 6 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v triển khai khẩn cấp một số biện
pháp phòng, chống dịch Covid -19.

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị, trường học;
- Trưởng các thôn, làng.
Thực hiện Công văn số 812/UBND-VP ngày 23/6/2021 của Ủy ban nhân
dân thị xã An Khê về việc tiếp tục triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19;
Công văn số 833/UBND-VP ngày 25/6/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê
về việc triển khai khẩn cấp một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19;
Ủy ban nhân dân xã đề nghị các cơ quan, đơn vị, các thôn, làng tiếp tục triển
khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như sau:
1. Tích cực vận động, tuyên truyền áp dụng các biện pháp cơ bản trong
phòng, chống dịch
Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các nơi công cộng và trên các phương
tiện giao thông công cộng; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát
khẩu; hạn chế tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ
khoảng cách an toàn khi tiếp xúc. Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các
biện pháp phòng, chống dịch để nhân dân biết, tự giác, chủ động thực hiện; khuyến
cáo mạnh mẽ thôn điệp 5K của Bộ Y tế; tích cực khai báo y tế điện tử, cài đặt
NCOVI, BLUEZONE; cài đặt Vietnam Health Declaration hoặc truy cập trang
wed: https://tokhaiyte.vn để thực hiện khai báo y tế điện tử, sử dụng mã QR Code
đi đến địa phương, người vào ra trụ sở cơ quan đơn vị.
Vận động nhân dân thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương khi phát
hiện các trường hợp nhập cảnh, lưu trú tại địa phương và những người đi từ nơi có
dịch bệnh về địa phương.
Kiên định các nguyên tắc phòng, chống dịch và phương châm 4 tại chỗ “chỉ
huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ”.
Cần tiếp tục thực hiện các các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện
nghiêm 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang, Khử khẩu, Khoảng cách, Không tập trung,
Khai báo y tế).
Đối với các tổ chức, đơn vị, cơ quan: Thực hiện nghiêm các biện pháp đảm
bảo an toàn của Bộ Y tế, tự giác đánh mức độ nguy cơ và cập nhật trên hệ thống
https://antoancovid.vn.
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Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 xã tiếp tục tăng cường công tác
kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định phòng,
chống dịch và không cho phép hoạt động của các tổ chức vi phạm quy định về
phòng, chống dịch; giám sát việc thực hiện các cam kết phòng, chống dịch tại các
nhà máy, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh, kiểm tra cách ly tại nhà
và thực hiện quy định 5k.
2. Trạm Y tế xã.
Thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh, tham mưu triển khai các biện
pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên đúng
quy định.
Tăng cường công tác hướng dẫn cách ly y tế, tổ chức cách ly y tế, giám sát y
tế theo sự hướng dẫn của Ban chỉ đạo thị xã. Tiếp tục tăng cường giám sát việc tổ
chức cách ly y tế tại nhà, giám sát đối với công dân tự cách ly y tế tại nhà
Chủ động đánh giá mức độ nguy cơ theo chỉ đạo của Trưởng ban Chỉ đạo
Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (tại Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày
31/5/2021 về việc ban hành Quy định đánh giá múc độ nguy cơ và các biện pháp
hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19) để kịp thời tham
mưu các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã.
Dự trù các trang thiết bị, vật tư y tế trong thời gian tiếp theo.
3. Công an xã
Tiếp tục quản lý chặt chẽ tạm trú, tạm vắng, tăng cường kiểm tra các cơ sở
lưu trú để xử lý vi phạm về che giấu, tiếp nhận người nhập cảnh trái phép; phối
hợp xử lý các hành vi đăng tải, chia sẻ các thông tin sai lệch về dịch bệnh gây
hoang mang dư luận, khai báo y tế không trung thực, chống đối, không chấp hành
các quy định về cách ly y tế theo quy định.
Phối hợp giám sát, tham mưu xử lý nghiêm khi phát hiện vi phạm thực hiện
5K, nhất là việc không mang khẩu trang tại nơi cộng cộng, tại 02 chợ trên địa bàn.
Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho thành viên Đội truy vết nhằm
năng cao trách nhiệm và sẵn sàng ứng phó, truy vết nhanh khi có ca dương tính
xảy ra trên địa bàn.
4. Công chức Văn hóa – Xã hội
Tiếp tục tuyên truyền trên Đài truyền thanh xã và hướng dẫn các thôn, làng
tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 theo hướng dẫn của Bộ Y
tế và các văn bản chỉ đạo cấp trên; tuyên truyền khai báo y tế, khuyến cáo mạnh
mẽ thôn điệp 5K của Bộ Y tế; tuyên truyền khai báo y tế điện tử, cài đặt NCOVI,
tích cực cài đặt và sử dụng phần mền BLUEZONE; cài đặt Vietnam Health
Declaration hoặc truy cập trang wed: https://tokhaiyte.vn để thực hiện khai báo y tế
điện tử.
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5. Các trường học trên địa bàn
Chủ động chuẩn bị kế hoạch, phương án ứng phó với các tình huống dịch
tại các trường; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong trường học theo
đúng quy định; hướng dẫn học sinh, giáo viên thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
Hướng dẫn cho giáo viên, phụ huynh sử dụng chức năng quét mã QR Code
tại trường học.
Thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn của Bộ Y tế, tự giác đánh
giá mức độ nguy cơ và cập nhật trên hệ thống https://antoancovid.vn.
6. Trưởng các thôn, làng trên địa bàn
Nắm thông tin gia đình có thân nhân làm việc tại các địa phương có tình
hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như: Đà Nẵng, Bình Dương, Thành phố Hồ
Chí Minh…để tuyên truyền thực hiện khai báo y tế và thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch.
7. Tổ COVID cộng đồng
Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ: “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”,
kịp thời phát hiện những người về từ các địa phương khác, nhất là từ địa phương
có dịch và những nơi dịch diễn biến phức tạp như: Đà Nẵng, Bình Dương, Thành
phố Hồ Chí Minh…để thông tin kịp thời cho Ban Chỉ đạo xã.
8. Mời Ủy ban Mật trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức đoàn thể
phối hợp
Tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên thực hiện áp dụng các biện pháp
cơ bản trong phòng, chống dịch; tuyên truyền khai báo y tế điện tử, cài đặt
NCOVI; tích cực cài đặt và sử dụng phần mền BLUEZONE; cài đặt Vietnam
Health Declaration hoặc truy cập trang wed: https://tokhaiyte.vn để thực hiện khai
báo y tế điện tử; hướng dẫn sử dụng chức năng quét mã QR Code khi công dân đến
giao dịch tại cơ quan.
Nhận được văn bản này, đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học, các thôn,
làng triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- UB MTTQVN và các đoàn thể xã;
- Chi bộ các thôn, làng;
- CBCC liên quan;
- Các Tổ Covid cộng đồng ;
- Lưu: VT.
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