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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kết luận của Đ/c Hà Văn Bình – Chủ tịch UBND huyện,
Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh COVID-19 huyện
tại cuộc họp chiều ngày 14/8/2021

Chiều ngày 14 tháng 8 năm 2021, Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức họp trực
tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Thành phần tham dự
có đ n
Chủ tịch; Phó Chủ tịch UBND huyện v
t n v ên Ban Chỉ đạo
phòng chống dịch Covid-19 huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Sau khi nghe báo cáo t n
n
n t p n , ốn ị trên đị
n ủ
n trự
n ỉ đạo và ý kiến phát biểu thảo luận của các thành phần dự họp;
Đ/ H Văn n – Chủ tịch UBND huyện, r ởng Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh
COVID-19 huyện tổng hợp, kết luận:
1. Giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
- Kịp th i thông báo lịch trình di chuyển của các F0, F1 (đ ợc Trung tâm Y tế
huyện thông báo) và tiến n đ ều tra, rà soát cán bộ, công chức, viên chứ , n
i
l o động củ ơ qu n, đơn vị mình. Nếu phát hiện tr ng hợp F1, kịp th i thông
báo cho Trung tâm Y tế huyện và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch covid19 huyện
để bố trí cách ly y tế tập trung; nếu phát hiện
tr ng hợp F2, quán triệt thực
hiện cách ly y tế tạ n t eo quy định.
- Theo địa bàn quản lý quán triệt nghiêm túc, chặt chẽ đến
ơ sở bán thuốc
chữa bệnh, p n k m t n ân trên địa bàn thực hiện
ép t n t n, t vấn kỹ
k n
ân đến mua thuốc; tuyệt đối không bán các loại thuốc cảm cúm, giảm
đ u hạ sốt, thuốc trị o…; tr ển khai cam kết chấp hành nghiêm quy định phòng,
chống dị đến các quầy thuố , p n k m t n ân trên địa bàn.
- ăn
n ơn nữa hoạt động giám sát của Tổ Covid-19 Cộn đ n , đặc
biệt là theo dõi, phát hiện và kịp th i thông báo vớ ơ qu n ó t ẩm quyền các
tr ng hợp trở về từ vùng dị n n k n k
o y tế v
tr ng hợp có
biểu hiện sốt, ho, khó thở…; m s t n
i cách ly y tế quy mô nhỏ tạ ăn ộ độc
lập, n
i hoàn thành cách ly y tế tập trung tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà.
- Quán triệt chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid -19
t eo quy định; tuyệt đối không ký xác nhận để công dân ở vùng dị , đ n t ực
hiện giản cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ t ớng Chính phủ đ về đị p ơn .
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- Triển khai kịp th , đún quy định việc tạm dừng các chợ trên địa bàn và bố
tr
đ ểm cung cấp l ơn t ực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu o n
i
dân theo chỉ đạo tạ Văn ản số 2469/UBND-KTHT ngày 14/8/2021 của Ủy ban
nhân dân huyện.
2. Về việc bố trí cách ly y tế
tr ng hợp có liên quan:
- Đối vớ
tr ng hợp là F1 của các F0 trong cộn đ ng: S u k x định
tr ng hợp F1, Ủy ban nhân dân các, xã thị trấn kịp th i bố trí cách ly ngay tại
tr ng mầm non, trạm y tế trên địa bàn và báo cáo về Ban Chỉ đạo phòng
chống dịch Covid-19 huyện để xử lý.
- Đối vớ
tr ng hợp đến/về từ
địa p ơn đ n t ực hiện giãn cách
xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ t ớng Chính phủ: Ủy ban nhân dân các xã
t
ng xuyên rà soát, kịp th i nắm bắt thông tin, bố trí đón v đ
n ân đến
ơ sở cách ly y tế tập trung đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, tuyệt đố k n để
tr ng hợp n
đến/về từ
đị p ơn đ n t ực hiện giãn cách xã hộ đ lại
tự do trên đị
n, tr ớ k đến đ ểm ơ sở cách ly.
3. Trung tâm Y tế chủ trì, phối hợp vớ
n đ ều n ơ sở cách ly và các
đơn vị có liên quan bố tr đảm bảo công tác hậu cần tại đ ểm cách ly
tr ng hợp
F1.
4. Đối với việc tổ chứ đ m t n
on
i mất có l ên qu n đến dịch Covid19 hoặ tron vùn đ n t ực hiện giãn cách xã hội: Ủy ban nhân dân các xã, thị
trấn nghiên cứu Quyết định 2233/QĐĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo
Quốc gia phòng, chống dịch Covid -19 về việ
n n
ớng dẫn xử lý thi hài
n
i tử vong do mắc dịch bện v êm đ ng hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2
trong cộn đ ng và tổ chức thực hiện t eo quy định;
5. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Thông báo số
2380/TB-UBND ngày 08/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện.
Uỷ ban nhân dân huyện t n
o kết luận ủ Đ/ H Văn n - Chủ tịch
UBND huyện, Tr ởng Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh COVID-19 huyện về triển
k
một số n ệm vụ cấp b
tron
n t phòng, chống dịch COVID-19 trên
địa bàn để
p n , n, đơn vị l ên qu n, Ủy n n ân ân
x , t ị trấn theo
chứ năn , n ệm vụ, lĩn vự , địa bàn quản lý nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
ng trực Huyện ủy;
ng trự HĐND uyện;
- L n đạo UBND huyện;
ng trực UBMTTQ huyện;
Đp n
ống dịch Covid-19 huyện;
Đ/ đ ợc BTV Huyện ủy phân công chỉ đạo ơ sở;
p n , n, n n , ơ qu n, đơn vị trên địa bàn;
- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn;
- L u: V -YT.
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TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Hoàng

