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- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 467/CV-BCĐ ngày 28/01/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai một số biện pháp 

cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.  

Trước diễn biến hết sức nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19, để tăng 

cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện nhằm giữ vững 

thành công trong phòng chống dịch của huyện, bảo vệ sức khỏe Nhân dân và đón 

kỳ nghỉ Tết Nguyên đán an toàn, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, 

đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục truyền thông mạnh mẽ nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo 

vệ trước nguy cơ dịch bệnh trong Nhân dân, thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch trong tình hình mới, tuyệt đối không chủ quan lơ là. Thực hiện 

tốt thông điệp 5K gồm Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - 

Khai báo y tế. Yêu cầu đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng 

và các nơi công cộng, nơi tập trung đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng. 

Thông tin tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng 

Nhân dân tạm dừng di chuyển đến các tỉnh có dịch với mục đích thăm quan, du 

lịch, thăm thân, công tác hoặc những công việc khác nếu không cần thiết. 

2. Dừng các hoạt động tôn giáo, lễ hội (trên 50 người), các hoạt động thăm, 

tặng quà tập trung đông người. Không tổ chức các sự kiện có tập trung đông người, 

hạn chế các hoạt động dịch vụ vui chơi, giải trí.  

3. Các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn cần triển khai ngay các 

giải pháp, xây dựng các kịch bản ứng phó, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với phương châm “bốn tại chỗ”. Tăng cường 

kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm.  

4. UBND các xã, thị trấn: 

- Rà soát tất cả những người dân đã đến/về từ vùng dịch (theo thông báo của 

Bộ Y tế) để thực hiện ngay các biện pháp cách ly y tế phù hợp theo quy định; chỉ 

đạo truy vết thần tốc, khoanh vùng, dập dịch, báo cáo Trung tâm Y tế huyện các 

trường hợp F1, F2 để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 100%. 

- Báo cáo kết quả rà soát về Trung tâm Y tế huyện trước 09 giờ hàng ngày 

(bản  mềm  gửi  vào  địa  chỉ: trucdichvanquan@gmail.com) để tổng hợp. 
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- Tổ chức giám sát chặt chẽ hàng ngày tình hình sức khỏe đối với tất cả 

trường hợp tiếp xúc gần và có liên quan với bệnh nhân (nếu có), nếu phát hiện bất 

kỳ trường hợp nào có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó 

thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. 

 - Rà soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa 

bàn, đặc biệt tại các cơ sở y tế, trường học, các chợ, các khu vực thường xuyên có 

hoạt động tập trung đông người. 

- Tiến hành ngay việc xử lý, phun khử trùng triệt để môi trường tại nơi bệnh 

nhân thường trú; các địa điểm bệnh nhân đã từng đến, ở, làm việc; các phương tiện 

vận chuyển và các khu vực có liên quan khác theo đúng quy định tại hướng dẫn 

giám sát và phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế. 

5. Tiếp tục tăng cường kiểm soát, giám sát, kịp thời phát hiện sớm các 

trường hợp nhập cảnh trái phép về địa phương để đưa đi cách ly tập trung ngay 

theo quy định. 

6. Trung tâm Y tế huyện  

- Siết chặt công tác sàng lọc, phân luồng theo hướng dẫn tại Công văn 

1385/BCĐQG ngày 19/3/2020; đánh giá lại theo Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn ban 

hành tại Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 và Bộ tiêu chí phòng khám 

an toàn phòng chống dịch COVID-19 ban hành tại Quyết định số 4999/QĐ-BYT 

ngày 01/12/2020; cập nhật kết quả trên phần mềm trực tuyến, khắc phục ngay các 

vấn đề tồn tại và tiếp tục rà soát, củng cố thực hiện thật nghiêm các quy định về 

các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh đã ban hành tại Quyết định 

số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020.  

- Tăng cường các biện pháp sàng lọc, chỉ định xét nghiệm sớm SARS-CoV-

2 đối với người bệnh, nhân viên y tế có biểu hiện nghi ngờ, kể cả trường hợp có 

tiền sử dịch tễ chưa rõ ràng (ưu tiên tại các khoa/phòng có nguy cơ cao) để phát 

hiện sớm và thực hiện cách ly kịp thời.  

- Nâng cấp độ công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở mức cao nhất. 

- Thực hiện đúng chế độ về thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm theo quy định. 

- Tổng hợp kết quả rà soát tất cả những người dân đã đến/về từ vùng dịch 

gửi UBND huyện, Sở Y tế trước 13 giờ 30 phút hàng ngày. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- TT Huyện ủy (B/c); 

- TT HĐND huyện (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu : VT. 

CHỦ TỊCH 
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