UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NA RÌ

Số: 18 /UBND-VP
V/v đẩy mạnh các biện pháp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Na Rì, ngày 04 tháng 01 năm 2022

phòng, chống dịch COVID-19

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức hội huyện;
- Các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Văn bản số 02/UBND-VXNV ngày 03/01/2022 của UBND tỉnh về
việc đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân huyện
yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cơ sở (như “Kính gửi”) tiếp tục tập trung chỉ đạo thực
hiện nghiêm túc một số nội dung sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung Văn bản số 3303/UBND-VP ngày
31/12/2021 của UBND huyện; Thông báo số 04-TB/BCĐ ngày 02/1/2022 của BCĐ
PC dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn và các văn bản khác có liên quan.
2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Đối với hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ thực hiện theo quy định
tại Văn bản số Văn bản số 3300/UBND-VHTT ngày 31/12/2021 của UBND huyện.
Yêu cầu các cơ sở kinh doanh, dịch vụ được phép hoạt động theo Văn bản
3300/UBND-VHTT ngày 31/12/2021của UBND huyện phải có biện pháp đảm bảo
an toàn, nhất là thực hiện 5K, có dây ngăn cách giữa người bán với người mua; các
quán kinh doanh ăn, uống phải có vách ngăn đảm bảo khoảng cách, khuyến khích
bán hàng mang về...; hạn chế các hoạt động tập trung đông người.
- Yêu cầu người dân đến/về từ ngoài tỉnh phải chấp hành nghiêm túc 5K, khai
báo y tế trung thực, có kết quả xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực
(riêng người về từ vùng dịch cấp độ 3, 4 phải xét nghiệm lại và tự cách ly, theo dõi
sức khỏe tại nhà chờ kết quả xét nghiệm); cá nhân nào không thực hiện, để lây lan
dịch bệnh thì phải xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định.
- Quyết liệt rà soát, truy vết triệt để các F1; khoanh vùng phong tỏa điểm dịch
phù hợp; chỉ đạo các cơ quan chức năng, tổ COVID cộng đồng tăng cường tuyên
truyền, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc cách ly tại nhà và người dân đến/về từ ngoài
tỉnh hàng ngày (nhất là từ vùng dịch).
- Đảm bảo phương án "4 tại chỗ" trong phòng, chống dịch; thành lập và tổ
chức hoạt động Tổ chăm sóc điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 cộng đồng theo
hướng dẫn của ngành y tế; phối hợp với Trung tâm Y tế đảm bảo oxy y tế, cơ sở vật
chất, các thiết bị, vật tư y tế cần thiết điều trị ca nhiễm COVID-19 cho Trạm Y tế
lưu động theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn...
3. Trung tâm Y tế huyện

- Cùng BCĐ, UBND các xã, thị trấn thần tốc truy vết các trường hợp F1,
nhanh chóng khoanh vùng, phong tỏa điểm dịch.
- Kịp thời tham mưu đảm bảo oxy y tế, cơ sở vật chất, các thiết bị, vật tư y tế
cần thiết điều trị ca nhiễm COVID-19 tại cơ sở điều trị, Trạm Y tế lưu động theo
hướng dẫn của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn...
- Chủ động hướng dẫn, hỗ trợ nhân lực, thuốc, vật tư y tế... cho các xã, thị trấn
thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch; báo cáo, tham mưu cho Ban Chỉ
đạo huyện, UBND huyện theo thẩm quyền.
4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Kinh tế
và Hạ tầng cùng các đơn vị liên quan: Tiếp tục bám sát tình hình dịch bệnh trên
địa bàn huyện để tham mưu điều chỉnh các nội dung liên quan đến hoạt động kinh
doanh, dịch vụ và học tập trên địa bàn huyện theo chức năng nhiệm vụ được giao.
Với nội dung trên, các cơ quan, đơn vị, cơ sở khẩn trương, nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Gửi bản điện tử:
- Như trên (t/h);
- TT. Huyện ủy, HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Thành viên BCĐ PCD COVID-19 huyện;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, VX.

Nông Văn Nguyên
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