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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sông Lô, ngày31 tháng07 năm 2020

V/v thực hiện nghiêm kết luận của
Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số
151/TB-UBND ngày 28/7/2020

Kính gửi:
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể;
- Thủ trưởng các cơ quan của TW, của tỉnh trên địa bàn;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai các biện pháp
phòng, chống dịch, bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh tại Thông báo số 151/TBUBND ngày 28/7/2020; văn bản số 5816/UBND-VX1 ngày 30/7/2020 của
UBND tỉnh Vĩnh Phúc về thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại
Thông báo số 262/TB-VPCP, UBND huyện yêu cầu như sau:
1. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, bệnh Covid-19 huyện, các phòng,
ban, ngành, đoàn thể, thủ trưởng các cơ quan của TW, của tỉnh, Chủ tịch
UBND các xã, thị trấn:
- Khẩn trương triển khai nghiêm túc lời kêu gọi của đồng chí Bí thư, Chủ
tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí
thư (trong đó có Điện ngày 28/7/2020 của Thường trực Ban Bí thư), các chỉ đạo
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo
phòng, chống dịch, bệnh Covid-19 tỉnh, của Huyện ủy, UBND huyện, tuyệt đối
không chủ quan, lơ là, không để dịch bùng phát, lây lan trên địa bàn huyện, bảo
vệ tốt nhất tính mạng và sức khỏe Nhân dân.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của UBND huyện tại
Thông báo kết luận số 84/TB-UBND ngày 27/7/2020, công văn số 1176/UBNDVP ngày 30/7/2020.
- Yêu cầu người dân đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn tay tại nơi
công cộng, nơi tập trung đông người, các cơ sở khám, chữa bệnh và các phương
tiện giao thông công cộng.
- Tiếp tục tuyên truyền người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động hạn chế đi du lịch; không đi công tác và những công việc không cần
thiết khác tại nơi đang có dịch bệnh. Hạn chế đến vùng nguy cơ có dịch.
- Yêu cầu tất cả các trường hợp đi từ thành phố Đà Nằng và tỉnh Quảng Ngãi
về huyện Sông Lô từ ngày 08/7/2020 trở lại đây phải khai báo với cơ quan y tế gần
nhất (từ Trạm Y tế tuyến xã trở lên) và chính quyền địa phương nơi đến/ở/tạm trú;
khai báo điện tử, tự theo dõi sức khỏe. Thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày kể từ

ngày cuối cùng đi từ thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi về huyện Sông Lô đối
với các trường hợp chưa qua 14 ngày. Đối với các trường hợp cán bộ, công chức,
viên chức đi công tác, du lịch từ các tỉnh, thành khác về tỉnh, yêu cầu cho tạm nghỉ
tại nhà 05 ngày kể từ ngày cuối cùng về tới Vĩnh Phúc.
Các cán bộ, công chức, viên chức phải cách ly tại nhà thực hiện ứng dụng
công nghệ thông tin để xử lý công việc hàng ngày đảm bảo không ảnh hưởng
đến công việc chung của cơ quan, đơn vị.
Trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở,... cần đến ngay cơ sở y tế gần
nhất (từ Trung tâm Y tế tuyến huyện trở lên) để khám và làm xét nghiệm SARSCoV-2.
- UBND các xã, thị trấn khởi động lại hoạt động của các tổ phòng, chống
dịch, bệnh tại thôn dân cư để chủ động rà soát, nắm chắc tình hình cư trú trên
địa bàn, kịp thời phát hiện các trường hợp đi từ vùng dịch về địa phương.
2. Trung tâm Y tế huyện:
- Khẩn trương rà soát lại kế hoạch đáp ứng với các tình huống của bệnh
dịch, các phương án và kế hoạch phòng, chống dịch của huyện để đáp ứng với
yêu cầu của công tác phòng, chống dịch trong giai đoạn mới báo cáo UBND
huyện trước ngày 03/8/2020.
- Tiếp tục duy trì hệ thống phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như trong
tình huống đang có dịch và duy trì các đội cơ động phản ứng nhanh trong khám
chữa bệnh, các đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch khi cần thiết; thực hiện
thường trực 24/24, tiếp nhận mọi thông tin để báo cáo, xử lý kịp thời.
- Chỉ đạo thực hiện phân luồng, phân loại, sàng lọc, đo nhiệt độ, kiểm soát
triệt để người bệnh đến khám chữa bệnh nhằm tăng cường công tác rà soát các
bệnh nhân có triệu chứng đến khám ở các cơ sở khám chữa bệnh công lập và các
cơ sở khám chữa bệnh tư nhân, cần thiết cho cách ly ngay các trường hợp nghi
ngờ nhiễm bệnh.
- Chỉ đạo tổ chức lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp đi về từ vùng dịch
có triệu chứng lâm sàng (sốt, ho, khó thở,...), có yếu tố dịch tễ liên quan đến
trường hợp mắc hoặc nghi mắc; các trường hợp viêm đường hô hấp cấp nặng,
viêm phổi nặng khác chưa rõ nguyên nhân; kịp thời phát hiện, cách ly, khoanh
vùng, xử lý triệt để các ổ dịch, hạn chế tối đa việc lây lan trong cộng đồng.
- Yêu cầu các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn huyện khi tư vấn bán thuốc
cho những người có dấu hiệu cảm cúm, triệu chứng ho, sốt phải ghi lại họ tên,
địa chỉ, số điện thoại của người bệnh, khuyến cáo cài đặt ứng dụng phần mềm
khai báo y tế.
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức điều tra, giám sát, xác minh các trường hợp
đi từ thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi về huyện Sông Lô từ ngày
08/7/2020 trở lại đây xác định nhanh các trường hợp phải cách tại nhà, cách ly
tập trung, cách ly điều trị theo quy định.
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- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 27/KH-SYT ngày 09/4/2020 đã được
Ban Chỉ đạo tỉnh phê duyệt về triển khai hoạt động phòng, chống và kiểm soát
lây nhiễm Covid-19 cho nhân viên y tế và nhân dân tại các cơ sở khám, chữa
bệnh của Ngành Y tế trên địa bàn huyện.
- Tiếp tục thực hiện Văn bản số 760/UBND-KT3 ngày 13/02/2020 của
UBND tỉnh về trình tự đầu tư, mua sắm thiết bị y tế, hóa chất, vật tư để phòng
chống dịch Covid-19 trong công tác mua sắm trang thiết bị y tế, hóa chất, vật tư,
sinh phẩm y tế, phương tiện, dụng cụ nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách về phòng,
chống dịch bệnh Covid-19.
- Chỉ đạo thực hiện Phát động của ngành Y tế nhằm tập trung mọi lực
lượng phòng, chống dịch bệnh bạch hầu, sốt xuất huyết, không để bùng phát, lan
rộng tại địa phương.
4. Giao Công an huyện: Chủ trì, phối hợp với UBND các các, thị trấn
kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm người nước ngoài đến cư trú, tạm trú bất hợp
pháp trên địa bàn huyện; các trường hợp giấu dịch, khai báo không trung thực và
tung tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân.
5. Các trường THPT trên địa bàn huyện: Tập trung cao độ và chuẩn bị
tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đảm bảo an toàn.
Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn
khẩn trương thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trên./.
Nơi nhận:
- BCĐ COVID-19 tỉnh (b/c);
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- CT, PCT UBND huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT.

TL.CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Bùi Văn Thọ
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