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THÔNG BÁO 

Về công tác phòng chống dịch Covid-19 

 Kính thưa các đồng chí, thưa toàn thể nhân dân!  

 Thời gian qua, tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã đã được kiếm soát tốt, 

công tác tiêm vắc xin được tích cực triển khai thực hiện. 

 Thực hiện Công văn số: 309/UBND-YT ngày 27/4/2022 của UBND huyện 

Nghĩa Hưng về việc thực hiện kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo 

số 119/TB-UBND ngày 26/4/2022 về công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

 Để chủ động kiểm soát tình hình dịch COVID 19; đẩy mạnh phục hồi và 

phát triển kinh tế - xã hội. UBND xã, BCĐ phòng chống dịch xã Nghĩa Đồng yêu 

cầu cán bộ và nhân dân trong xã thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Đề nghị các ngành, các cơ sở và mọi tầng lớp nhân dân trong xã tham gia 

phòng chống dịch bệnh với tinh thần: Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện; tuyệt đối 

không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác nhưng phải bình tĩnh, bản lĩnh trong 

triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo chủ trương thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. 

 2. Đề nghị mọi tầng lớp nhân dân: 

- Nâng  cao ý  thức, bảo vệ sức khỏe cho chính mình, cho gia đình mình, cho 

cộng đồng, nhất là việc thực hiện nghiêm 5K, tham gia tiêm vắc xin đầy đủ, không 

vì đã tiêm vắc xin mà lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch.  

- Thực hiện thông thoáng nhà ở, nơi làm việc để giảm nguy cơ lây nhiễm. 

Khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe (ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị 

giác…) thì báo ngay cho Trạm y tế để được hỗ trợ, tư vấn, theo dõi, xử lý kịp thời. 

- Tích cực đăng ký tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đủ điều 

kiện tiêm. 

3. Đối với các Trường học: 

Chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác tiêm vắc xin phòng COVID 19 cho 

trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả. 



4. UBND xã giao cho lực lượng Công an, Trạm Y tế, Trưởng thôn, Tổ 

COVID- 19 cộng đồng: 

“Đi từng ngõ, gõ từng  nhà,  rà  từng người” để tuyên truyền, vận động người 

dân đi tiêm vắc xin đảm bảo đạt  tỷ lệ bao phủ cao nhất, sớm nhất. 

 5. Cho phép các hoạt động trở lại từ 00 giờ ngày 29 tháng 4 năm 2022 đối 

với các điểm cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập in tơ nét công cộng… quá 

trình hoạt động trở lại phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID 19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế. 

 Trên đây là thông báo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của BCĐ 

phòng chống dịch xã Nghĩa Đồng. Yêu cầu cán bộ và nhân dân nghiêm túc thực 

hiện. Đề nghị MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền vận động đoàn 

viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt nội dung thông báo này nhằm ngăn chặn và 

đẩy lùi dịch bệnh covid-19 đảm bảo sức khỏe cho nhân dân./. 

Nơi nhận: 

- BCĐ phòng chống dịch huyện; 

- TT Đảng ủy, TTHĐND-UBND xã; 

- BCĐ xã, Trưởng thôn; 

- Lưu VP. 
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