
UBND HUYỆN VĂN QUAN 

VĂN PHÒNG HĐND&UBND 

Số: 201/VP 

V/v tăng cường công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

Văn Quan, ngày  04 tháng 8 năm 2020 

      Kính gửi: UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 1898/SYT-NVD ngày 04/8/2020 của Sở Y tế tỉnh 

Lạng Sơn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Văn phòng 

HĐND và UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các cơ sở bán lẻ 

thuốc (nhà thuốc, quầy thuốc) trên địa bàn thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung Công văn số 92/VP ngày 15/4/2020 

của Văn phòng HĐND và UBND huyện về việc tăng cường phòng chống lây lan 

dịch Covid-19 ra cộng đồng; Công văn số 115/VP ngày 05/5/2020 của Văn phòng 

HĐND và UBND huyện về việc cung cấp thông tin liên quan bệnh hô hấp để 

phòng chống Covid-19. 

2. Trường hợp người dân đến mua thuốc để điều trị các bệnh về đường hô 

hấp hoặc có các triệu chứng như: sốt, ho, khó thở… cần phải hướng dẫn người 

bệnh khai báo y tế điện tử (qua ứng dụng NCOVI hoặc Vietnam Health 

Declaration) hoặc liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hướng dẫn. Đồng 

thời, cơ sở bán lẻ thuốc phải ghi lại họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người bệnh; 

thực hiện việc báo cáo nhanh cho Trung tâm Y tế huyện qua số điện thoại “nóng”: 

0962361515 để tiến hành theo dõi, giám sát. 

Văn phòng HĐND và UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn triển 

khai thực hiện./. 

 Nơi nhận:                                                                                            
 - Như trên;   

 - Sở Y tế (B/c); 

 - Trang TTĐT huyện;                                                                                                                                                 

 - Lưu: VT. 
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