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Kính gửi:  -   Trưởng các cơ quan, đơn vị;  

-   Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh xã; 

-   Các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng xóm.  
 

Thực hiện Văn bản số 18/UBND-VP ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh Nam 

Định, Công văn số 64/UBND-VP ngày 28/01/2022 của UBND huyện Nghĩa Hưng về 

việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước, trong 

và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 

21/02/2022 của UBND huyện về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19.  

Trong tuần vừa qua, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn xã tiếp tục diễn 

biến phức tạp, theo báo cáo nhanh của ngành giáo dục: Có 11 thầy, cô giáo, nhân 

viên và 45 học sinh mắc COVID, trong dân có 24 ca nhiễm khai báo qua trạm y tế 

xã, ngoài ra có 1 số hộ tự mua kits test tự cách ly ở nhà, không khai báo với cơ quan 

y tế; nguyên nhân chủ yếu do ý thức tuân thủ, chấp hành các biện pháp phòng, 

chống dịch của một bộ phận người dân chưa nghiêm, một số đơn vị, xóm có lúc còn 

lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch; Chủ tịch UBND xã yêu cầu các cơ 

quan, ban, ngành, đoàn thể trong xã tập trung thực hiện nghiêm túc một số nội dung 

sau: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp “Thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 

11/10/2021 của Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện và của xã; 

tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, phải bám sát tình hình, dự báo 

tốt nhất để có giải pháp, phương án, kịch bản phù hợp, luôn chủ động, sẵn sàng, 

tích cực ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra một cách khoa học, kịp thời, 

hợp lý, hiệu quả. Đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng xóm chịu trách nhiệm trước Ban 

Thường vụ Đảng ủy, UBND xã về việc chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, 

chống dịch trên địa bàn xóm mình. 

2. Giao trưởng trạm y tế tham mưu chính, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, 

cá nhân…Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin mùa 

Xuân năm 2022 theo tinh thần "thần tốc, thần tốc hơn nữa", nhất là tập trung đẩy 

nhanh tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 cho những người từ 18 tuổi  trở lên để 

hoàn thành trong Quý I/2022, đảm bảo không bỏ sót người đủ điều kiện tiêm mà 

không được tiêm vắc xin đặc biệt là người có nguy cơ cao. Trưởng trạm Y tế, 

Trưởng các xóm chịu trách nhiệm đảm bảo tiến độ, mục tiêu bao phủ vắc xin trên 

địa bàn; trường hợp vượt quá khả năng tiêm chủng thì báo cáo ngay với  UBND xã 

để được hỗ trợ kịp thời. 



3. Trạm y tế xã: Tổ chức  thực  hiện  tốt  công  tác theo dõi, chăm sóc y tế và 

điều trị cho ca nhiễm COVID-19 (F0), nhất là đối với 2 nhóm người có bệnh nền, 

cao tuổi; kịp thời tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ, xử lý các trường hợp cấp bách đối với 

F0 điều trị tại nhà; đảm bảo người nhiễm COVID-19 được tiếp cận dịch vụ y tế 

sớm nhất, được theo dõi, chăm sóc y tế và được dùng thuốc điều trị đầy đủ. 

4. Hiệu trưởng các trường chủ động, linh hoạt trong công tác dạy và phòng 

chống dịch; đẩy nhanh, ưu tiên dạy và học các môn học chính, điều chỉnh các môn 

học phụ cho phù hợp; Các lớp có ca F0 tổ chức sàng lọc, khuyến khích tets nhanh 

COVID-19 bằng nguồn xã hội hóa. Nếu xét thấy có nguy cơ lây chéo, lây nhiễm 

cao thì tổ chức học và dạy trực tuyến; khi nào an toàn về phòng chống dịch thì học 

tập trung trở lại (Việc dạy và phòng chống dịch thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo 

của Sở Giáo dục - đào tạo và Phòng Giáo dục-đào tạo). 

5. Cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong công tác 

tuyên truyền và thực hiện phòng chống dịch. Công an xã tăng cường kiểm tra, lập 

biên bản xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch. 

6. Yêu cầu các hộ dân hạn chế tụ tập đông người, các đám Hiếu, hỷ nên tổ 

chức gọn trong phạm vi gia đình và người thân để phòng chống dịch; Khuyến 

khích các hộ dân tự mua kits tets COVID-19 kiểm tra, khi phát hiện bị dương tính 

hoặc tiếp xúc gần (F1) với COVID-19 thì phải chủ động khai báo với cơ quan y tế 

và cách ly y tế: 

+ Đối với F0: Điều trị COVID-19, những trường hợp F0 điều trị tại nhà sẽ 

được dỡ bỏ cách ly, điều trị tại nhà khi: Thời gian cách ly, điều trị đủ 7 ngày và kết 

quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính virus SARS-CoV-2 do nhân viên y tế 

thực hiện hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít 

nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa. 

- Trong trường hợp sau 7 ngày kết quả xét nghiệm còn dương tính thì tiếp 

tục cách ly đủ 10 ngày đối với người đã tiêm đủ liều vaccine theo quy định và 14 

ngày đối với người chưa tiêm đủ liều vắc xin theo quy định. 

+ Đối với F1: Đã tiêm đủ 2 liều vắc xin sẽ cách ly tại nhà 5 ngày, còn F1 chưa 

tiêm đủ liều hoặc chưa tiêm sẽ cách ly 7 ngày; sẽ phải làm xét nghiệm vào thời điểm 

cách lý cuối kỳ vào ngày thứ 5 hoặc thứ 7, nếu kết quả âm tính, tiếp tục tự theo dõi 

sức khỏe trong 3 ngày tiếp theo (Công văn số 762/ BYT-DP, ngày 21/02/2022 về việc 

cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần). 

Các trường hợp khai báo không trung thực, dấu bệnh, không thực hiện các biện 

pháp cách ly sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. 

Chủ tịch UBND xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xóm nghiêm túc tổ chức 

thực hiện./. 
 

     Nơi nhận: 
-  BCĐ PCDB huyện; 

-  TT Đảng ủy-TT HĐND xã; 

-  BCĐ PCD xã; 

-  Như kính gửi: 

-  Cổng TTĐT xã; 

-  Đài TT xã; 

-  Lưu. 
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