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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v chủ động rà soát vùng dịch và những
người đã đến các địa điểm vùng dịch theo
Thông báo khẩn của Bộ Y tế

Kính gửi:
- Trưởng Công an huyện; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện;
Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin thể thao;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Dịch bệnh CoVid-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều ngày liên tục xuất hiện
các ca nhiễm trong cộng đồng ở Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố; nguy hiểm hơn
nữa chưa xác định được chính xác nguồn lây nhiễm, do vậy có nguy cơ lây nhiễm ra
các địa phương khác. Ngày 28 và ngày 29/7/2020, Bộ Y tế liên tiếp ban hành Thông
báo khẩn số 17, số 18 yêu cầu những người từng đến các địa điểm ở Đà Nẵng, Quảng
Nam, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh liên hệ ngay cơ quan y tế và khai báo y tế.
Trước tình hình trên, để tăng cường tính chủ động trong việc cập nhật, nắm bắt các
vùng, địa điểm có dịch và rà soát, báo cáo kết quả rà soát các trường hợp đến vùng có
dịch theo đúng quy định, UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ
tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện ngay một số nhiệm vụ như sau:
1. UBND các xã, thị trấn:
- Hằng ngày có trách nhiệm chủ động theo dõi, nắm chắc các vùng có
dịch, các địa điểm có dịch, và các thông báo khẩn của Bộ Y tế (trên trang thông
tin điện tử của Chính phủ và Bộ Y tế), như thông báo khẩn số 17 ngày
28/7/2020, số 18 ngày 29/7/2020 và các thông báo tương tự tiếp theo để:
+ Thông báo, tuyên truyền đến nhân dân hạn chế di chuyển đến vùng có
dịch nếu không thực sự cần thiết; có kế hoạch di chuyển đảm bảo an toàn; yêu
cầu người dân đã tới các vùng, địa điểm có dịch phải khai báo y tế, liên hệ ngay
với các cơ quan y tế và thực hiện các biện pháp phòng dịch theo đúng quy định.
+ Chỉ đạo các Đội phòng chống dịch bệnh và giám sát cộng đồng cấp thôn
thực hiện nghiêm công tác giám sát chặt chẽ tại cộng đồng, rà soát, lập danh
sách và báo cáo toàn bộ các trường hợp đi về từ vùng có dịch đang lưu hành để
có biện pháp cách ly, quản lý, theo dõi kịp thời, nhất là rà soát, lập danh sách
các trường hợp có tới các địa điểm theo các thông báo khẩn của Bộ Y tế.

- Hằng ngày có trách nhiệm báo cáo kết quả rà soát các trường hợp của
địa phương đã tới vùng, địa điểm có dịch và tình hình sức khỏe của các trường
hợp trên gửi Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện trước 16h00’.
2. Trung tâm Y tế huyện:
- Tiếp tục làm tốt công tác theo dõi, đôn đốc các địa phương báo cáo các
trường hợp đã tới vùng, địa điểm có dịch và tình hình sức khỏe của các trường
hợp trên theo đúng thời gian quy định để báo cáo UBND huyện (qua Văn phòng
HĐND-UBND huyện) trước 16h30 hằng ngày.
- Thường xuyên hướng dẫn các địa phương về các biện pháp phòng,
chống dịch bệnhCoVid-19 cho những trường hợp trên.
3. Trung tâm Văn hóa- TTTT huyện: Có trách nhiệm cập nhật các thông
báo khẩn của Bộ y tế để tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh (4 lần/ngày)
và Cổng thông tin giao tiếp điện tử của huyện.
Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 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;
- BCĐ COVID-19 huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT.
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