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 DỊCH BỆNH COVID-19 

 

Số:       /BCĐ 
V/v đề nghị tiếp tục triển khai  

thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phủ Thông, ngày      tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi: 

 

- Công an thị trấn; 

- Trạm Y tế thị trấn; 

- Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn; 
- Các Trưởng thôn, trưởng phố, Các Tổ Phòng chống COVID-19 

 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus 

COVID-19 gây ra đang có diễn biến phức tạp, nguy hiểm và có khả năng lan rộng, 

bùng phát cao. Để triển khai tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, 

chống dịch bệnh, tránh bùng phát trở lại. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 thị trấn Phủ Thông đề nghị các Ông (bà) Trưởng thôn, phố, Chủ các cơ 

sở, kinh doanh dịch vụ, Công an, Trạm Y tế và Cán bộ phụ trách Đài truyền thanh 

thị trấn Phủ Thông thực hiện một số công việc sau: 

1. Các Trưởng thôn, phố: 

Đôn đốc các “Tổ Phòng chống, COVID - 19” hàng ngày đi từng ngõ, gõ từng 

nhà khuyến cáo, nhắc nhở bà con nhân dân, và các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên 

địa bàn để thực hiện: 

- Tuyên truyền, vận động nhắc mọi người thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch theo quy định tại từng hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh dịch vụ; thực 

hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không 

tụ tập - Khai báo Y tế). 

- Cung cấp số điện thoại cơ sở Y tế, yêu cầu và hướng dẫn người dân tự theo dõi 

sức khỏe, tự đo thân nhiệt và chủ động khai báo Y tế ngay khi bản thân hoặc người 

trong gia đình có biểu hiện ốm, mệt, sốt, ho, khó thở hoặc các biểu hiện nghi ngờ mắc 

bệnh tại hộ gia đình.  

- Thăm nắm, giám sát, phát hiện và báo cáo cho các cấp có thẩm quyền những 

trường hợp nghi mắc COVID-19 hoặc những trường hợp không tự giác khai báo Y tế, 

không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định để có các biện pháp 

xử lý kịp thời. 

- Trợ giúp chính quyền và cơ quan y tế truy vết F1, F2, F3.. khi có ca bệnh liên 

quan ở thôn, phố sở tại. 

2. Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn: 

- Có biển khuyến cáo (việc rửa tay, đeo khẩu trang…..) để ở vị trí dễ nhìn nhất. 

- Chuẩn bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn, nước rửa tay cho khách hàng, chủ cơ sở 

và nhân viên cơ sở phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và nhắc nhở khách 



hàng việc đeo khẩu trang đặc biệt là đối với người trực tiếp tiếp xúc để tăng cường 

công tác phòng chống dịch bệnh. 

- Thực hiện dọn dẹp, vệ sinh thường xuyên khu vực kinh doanh, chủ động và 

tăng cường cập nhật tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch trên các 

phương tiện thông tin đại chúng,… 

3. Công an thị trấn: 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án đảm bảo an ninh, an toàn 

phòng chống dịch COVID-19. 

- Tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cho người dân; 

khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các vụ việc gây rối trật tự công cộng, chống người 

thi hành công vụ… trong thời gian phòng, chống dịch.  

4. Trạm Y tế thị trấn: 

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ trong công tác phòng 

chống dịch; phối hợp chặt chẽ với điều tra, giám sát dịch tễ các trường hợp đi từ vùng 

có dịch, người tiếp xúc gần… phối hợp với cơ quan ytế cấp trên tiếp cận lấy mẫu xét 

nghiệm phát hiện sớm các trường hợp mắc COVID-19. 

- Giám sát, kiểm tra việc tuân thủ các quy trình, thủ tục và quy định về cách ly 

bắt buộc tại các khu cách ly tập trung (nếu có), và cách ly tại gia đình các cơ sở lưu 

trú, doanh nghiệp và theo dõi y tế sau cách ly. 

5. Cán bộ phụ trách Đài truyền thanh thị trấn Phủ Thông: 

Tiếp tục tăng thời lượng tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch trên hệ 

thống truyền thanh cơ sở về khuyến cáo cán bộ và nhân dân thực hiện nghiêm chỉ 

đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 27/4/2021 về 

công tác phòng, chống dịch Covid; Thông điệp 5K của Bộ Y tế (Khoảng cách, 

khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập, khai báo y tế) và thông điệp cài đặt ứng dụng 

BlueZone của Bộ Y tế, đặc biệt là đeo khẩu trang.  

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thị trấn (như kính gửi) phối hợp, triển khai thực 

hiện tốt các nhiệm vụ theo đúng chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử và bản giấy: 
- Như kính gửi (p/h t/h); 

- TT Đảng ủy, HĐND thị trấn; 

- Lãnh đạo UBND thị trấn; 

- Lưu: BCĐ. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 

Trương Văn Thoại 
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