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THÔNG BÁO 
về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

----- 

Thực hiện Nghị Quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ 

ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch Covid-19”. Trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng trong thời gian qua đang diễn 

biến rất phức tạp đã có những ca mắc Covid-19 đầu tiên tại xã Nghĩa Thành và 

xã Nghĩa Lâm là những người đi từ các tỉnh phía Nam về.  

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị trấn Quỹ Nhất yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị và nhân dân thị trấn thực hiện nghiêm các nội dung sau: 

1. Tiếp tục tuân thủ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 

theo đúng chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện và thị trấn. 

2. Người từ ngoài tỉnh vào địa phương phải thực hiện khai báo y tế và thực 

hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y 

tế. 

3. Yêu cầu tất cả những người dân trên địa bàn thị trấn có tiếp xúc với các 

ca bệnh hoặc tiếp xúc với F1 của các ca bệnh tại xã Nghĩa Thành, xã Nghĩa 

Lâm khẩn trương đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế và để được 

hướng dẫn. 

Yêu cầu các trường hợp đang cách ly y tế tại nhà, các gia đình có người 

đang cách ly y tế thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn của cơ quan y tế 

và cam kết với thị trấn; nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật. 

4. Giao cho tổ Covid cộng đồng, đồng chí Tổ trưởng TDP, Trạm y tế thị 

trấn hàng ngày kiểm tra giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly tại nhà trên 

địa bàn, quản lý chặt chẽ người ra vào, đi về địa bàn theo phương trâm “đi từng 

ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để phát hiện, báo cáo kịp thời BCĐ thị 

trấn, chỉ cho cách ly tại nhà khi địa điểm cách ly đảm bảo yêu cầu theo quy 

định. 

5. Yêu cầu cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục hạn chế tập trung đông 

người, không đến, không tiếp xúc với người thân tại các khu vực đang phong 



tỏa, cách ly của các địa phương trên địa bàn huyện đang có dịch diễn biến phức 

tạp. 

Trên đây là thông báo của UBND thị trấn về tiếp tục thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị trấn. Yêu cầu toàn thể 

các cơ quan, đơn vị và nhân dân nghiêm túc thực hiện thông báo này./. 
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