UBND HUYỆN SÔNG LÔ
BCĐ PCD COVID-19 HUYỆN

Số: 352 /CV-BCĐ
V/v thực hiện Văn bản số 8686/CV BCĐ ngày 02/10/2021 của BCĐ
phòng chống dịch COVID-19 tỉnh
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Sông Lô, ngày 04

tháng 10 năm 2021

Kính gửi:
- Ban Chỉ huy Quân sự huyện,
- Công an huyện; Trung tâm Y tế huyện;
- Phòng Văn hóa-TT; Tài nguyên và Môi trường.
Thực hiện Văn bản số 8686/CV-BCĐ ngày 02/10/2021 của BCĐ phòng
chống dịch Covid-19 tỉnh V/v kiểm soát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 tại cơ sở cách ly y tế tập trung. Để tiếp tục chủ động, quyết liệt
đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong cơ sở cách ly y tế tập trung
trên địa bàn huyện. Đồng thời để chủ động sàng lọc, nhằm sớm phát hiện những
trường hợp công dân Sông Lô trở về huyện từ các tỉnh, thành phố khu vực phía
Nam, những trường hợp người Việt Nam nhập cảnh về nước, Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch bệnh COVID-19 huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số
nội dung sau:
1. Thủ trưởng các Phòng, Ban, ngành, đoàn thể huyện; Ban Chỉ huy Quân
sự huyện, Công an huyện, Trung tâm Y tế, Phòng Văn hóa-TT, Tài nguyên- Môi
trường tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND huyện tại Văn bản
số 692/UBND-VP ngày 9/5/2021, Văn bản số 775/UBND-VP ngày ngày
15/5/2021, Văn bản số 814/UBND-VP ngày 19/5/2021, Văn bản số 1393/UBNDVP ngày 30/7/2021 và một số văn bản liên quan khác.
Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm quy chế phối hợp của cơ sở cách
ly y tế tập trung tại Văn bản số 16/QC- QS-YT-CA-TNMT ngày 28/8/2021 của
UBND huyện.
2. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện,
Phòng Tài nguyên và Môi trường:
- Thực hiện siết chặt công tác quản lý, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo
trong cơ sở cách ly y tế tập trung; nếu tổ chức, cá nhân nào để lây nhiễm chéo
trong cơ sở cách ly y tế tập trung vì nguyên nhân chủ quan thì phải chịu hoàn toàn
trách nhiệm trước pháp luật và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19
huyện.
- Chỉ đạo các lực lượng làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly y tế tập trung nâng
cao nhận thức, phân công rõ người, rõ việc trong từng khâu công việc, từng bộ
phận, từng ca trực; mở sổ theo dõi, bàn giao từng ca trực đảm bảo gắn trách
nhiệm cụ thể của tập thể, cá nhân liên quan.
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- Chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các điều kiện (ăn, ở, sinh hoạt, cơ sở vật chất),
công tác phục vụ, cư xử đúng mực trước, trong và khi đón công dân, người đang
thực hiện cách ly y tế tập trung. Đối với các công dân là người tàn tật, người già,
trẻ em, phụ nữ có thai,... phải ưu tiên bố trí sắp xếp phòng cách ly thuận tiện, phù
hợp nhất (lựa chọn ở tầng 01,...)
- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung, hướng dẫn công
tác phòng, chống dịch COVID -19 trong cơ sở cách ly y tế tập trung, đảm bảo an
toàn phòng, chống dịch bệnh COVID -19.
- Quản lý chặt chẽ, nề nếp tại cơ sở cách ly y tế tập trung 24/24h, thường
xuyên kiểm tra, giám sát (định kỳ, đột xuất), kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm nội quy, quy chế khu cách ly và quy định phòng, chống dịch
(không đeo khẩu trang, tập trung đông người, mất an ninh, trật tự,...).
- Chỉ đạo các lực lượng làm nhiệm vụ trong cơ sở cách ly y tế tập trung có
trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hỗ trợ trong quá trình thực hiện
nhiệm vụ vì một mục tiêu chung là đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh
COVID-19, bảo vệ sức khỏe của nhân dân.
- Đảm bảo sẵn sàng hệ thống internet và các điều kiện thiết yếu cho các
lực lượng thực hiện nhiệm vụ trong cơ sở cách ly y tế tập trung.
3. Phòng Văn hóa -TT: Chủ trì phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện
khẩn trương rà soát lại toàn bộ hệ thống Camera trong các cơ sở cách ly y tế tập
trung đã được phê duyệt triển khai lắp đặt theo quy định, đảm bảo 100% hệ thống
Camera được duy trì, hoạt động, lưu trữ dữ liệu tốt, bảm bảo luôn luôn sẵn sàng
trích xuất dữ liệu khi cần kiểm tra, giám sát.
Yêu cầu Phòng Văn hóa-TT, Tài nguyên- Môi trường, Ban Chỉ huy Quân
sự huyện, Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện khẩn trương triển khai thực
hiện./.
Nơi nhận:
- TTHU, TTHĐND huyện(b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBNDhuyện (b/c);
- Thành viên BCĐ Covid-19 huyện;
- Như Kính gửi;
- Lưu: VT.

TM. BAN CHỈ ĐẠO
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Triệu Văn Chúc

