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V/v th?c hin các quy djnh
ye phông chông djch Covid- 19

Xuán Tru'àng, ngày25tháng 11 nám 2021

KInh g1ri:
- Thu trung các co quan, don v lien quan;
- Chü tch UBND các xã, thj trân.
Nhctng ngãy gân day, trên dja bàn x Xuân Hông dã xuãt hin hai ô dch
vào ngày 17/11 và ngày 23/11 du có yu t djch t lien quan den các dam tang
và tiu thuang buôn ban tai chç. Trong do, nhiu ngui than cüa ngthi qua cô
không thirc hin nghiêm các quy dnh phông chng djch nhu: tth ye tr vüng djch
không khai báo y th, không thirc hin cách ly theo qui djnh, ngu?iii dang each ly y
t, ngui tip xüc gn vi Fl ... vn di 1i tr do và dir dam tang, an uông cing
ngi.thi than và ho hang; mt s tiu thuang vn buôn ban, tiêu thi hang hóa,...
lam phát tan, lay lan mm bnh sang nhiu ngiRi ma trithc hêt là ngui than
trong gia dInh, cong dng dan Cu' và nhiu dja phu'ang kháC trong huyn.
Tü tInh hInh trên, UBND huyn yêu câu các Co quan, don v; UBND CáC
xã, thj trn thixc hin nghiêm mt s ni dung sau:
1. Dy manh tuyên truyn d ngu?i dan nâng cao nhn thirc, trách nhim,
thrc hin nghiêm các quy djnh phông chng djch trong to chirc dam tang, dam
cuâi, dam hOi, dam gi... theo Hi.râng dn s 796/HD-SVHTTDL ngày
29/7/2021 và Cong van s 826/SVH]ITDL-XDNSVHGD ngày 05/8/2021 cüa So
VHTT&DL tinh. Trong dO, yeu câu han ch ti da s luçing ngu?i tham dir, không
tp trung qua 30 ngui tai cüng mt thai dim, giàm ti thiêu thi gian, quy mô to
chüc; không mi/dón ngui tt'r tinh, huyn, xA khác khác v dix; khOng mñ khách
an uOng, chi phçic vii cam cho con cháu trong gia dinh nhung không qua 30 ngui.
Ngixi tr tinh, huyn kháC và caC xã trong huyn dang có dich, ngui dang
phài cách ly y t (k cã COn, chau trong gia dInh) tuyt di không dir các sir kin
nêu trên.
Tuyen truyn dê nguñ dan có biu hin ho, m, s&, kihO thà, mt vj giác.
phãi lien h ngay vi ca quan y te gân nht d du'çic tir vn; yeu CU các ca s y,
diroc tir nhân k cam kêt thirc hin vic khi phát hin ngithi dan có các biu hin
tren den mua thuôc, khám chüa bnh phâi bao ngay vâi ca quan y t dja phixong.
Trong qua trInh tuyên truyn cn neu rö: nh&ng ai không ti,r giác chip hành,
de lay lan djch bênh thI ngui dâu tien bj ãnh hu&ng dn S1rC khOe, thâm chI là tInh
mng chInh là ngithi than trong gia dInh, dông tee, xóm ngO cüa h9; dng thai cOn
phài bj x1r l theo qui djnh cüa pháp lut, có the bj truy ciru trách nhim hInh sçr.
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2. Các dja phuo'ng có cha tang cung tuyên truyênvà tuân tra, kiêm soát
nghiêm ngt vic chip hành các quy djnh phông chông djch ti các chg dan
sinh, các cra hang tp hóa, siêu thj mini.... To chirc test xác suât 25%/tuân dôi
v&i các tiu thixong chi, nhân viên các cüa hang tphOa, siêu thi mini... theo
quy djnh, dam bào hoàn thành vic test cho tat ca tiêu thuong a chg trOng I
tháng và tiêp tlric thirc hin luân phiên hang tháng. Dja phuong nào thirc hin
không nghiêm, dê phát sinh, lay lan djch bnh trên dja bàn thI ngui dirng dãu
phâi chju trách nhim truó'c pháp lust và UBND huyn.
3. T chrc quãn 1 giám sat nghiêm ngt nguôi trâ ye ti'r vi1ng djch nguai
dang cách ly y tê ti nhà.
Vic each ly y t tii nhà cho ngui tip xüc gn (Fl) thirc hin theo HD
2035/HD-SYT ngày 29/10/2021 cüa Sâ Y tê. BCD các xã to chüc phân loai Fl
theo yeu to nguy co, to chirc xác minh dieu kin dam bão và ra quyêt djnh cho
nht1ng Fl nguy co thâp each ly tti nhà nêu có don t1r nguyen xin cách ly tti nhâ
và cam kêt chap hành nghiêrn các qui djnh ye cách ly tai nhà vói F 1.

4. øM vai F2 có th di iai, lam vic khi dáp rng các diu kin nêu trong
Cong van so 2060/SYT ngày 02/11/2021 cüa S Y tê:
"Tiêrn dü 2 1iu vcxin Covid 19, liu cuôi ciing dã tiêm It nhât duc 14
ngày; Co kêt qua xét nghirn test nhanh kháng nguyen ho.c RT-PCR am tInh
trong vông 72 giô' kê tir khi lay rnu (03 ngày/lân); Cam kêt thrc hin nghiêm các
bin pháp phông chông djch Covid 19. Luôn thirc hin yêu câu 5K, nhât là deo
khâu trang và không tp trung dông nguai".
5. Dn ht 25/11/2021 sê hoàn thành vic tiern vc xin phông Covid-19 cho
ngithi dan tüdü 18 tuôi tra len, t l ngu'i dã tiêrn dü 2 rnüi dt khoãng 30%. Tuy
nhiên theo nàm bat so b hin có nhiêu ngithi dan trong huyn dã di khôi dja bàn
và nhiêu ngu?i dä tiêm i noi khác song chua duçic cp nhtt. Dê có co so de xuât
BCD tinh phân bô vac xin tiêp theo, dê ng BCD các xã, thj trn to chüc rà soát,
tong h9'p tht chmnh xác so ngu*i tir thi 18 tuôi trô len có nhu cãu tiêm müi 2
ti dja bàn, báo cáo bang van bàn ye UBND huyn (qua Phông V tê huyn)
theo mãu gui kern truóc 10hOO' ngày 29/11/2021 và chju trách nhim ye dê
xuât cüa mInh, không dê xày ra tlnh tring dang k)2 tràn lan, du thiira vãc xin Va
cQng không dê thiêu väc xin so vâi nhu câu thirc tê.
Yêu cu CáC co quan, don vj; UBND các xã, thj trân nghiêm tüc thirc hin./.
No'in1zân:i —
- Nhu trén;
- Li.ru: VT.
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