UBND HUYỆN THẠCH AN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM CHỈ HUY
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Số:1786

/CV-TTCH

V/v điều chỉnh các biện pháp phòng,
chống dịch đảm bảo “Thích ứng, an
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
COVID-19”.

Thạch An, ngày 05 tháng 12 năm 2021

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị, Ban ngành, đoàn thể huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Từ ngày 23/11/2021 trên địa bàn huyện đã ghi nhận 02 dương tính với
SARS-CoV-2. Đến nay toàn huyện đã có 39 ca (Xã Đức Thông 17 ca, thị trấn
Đông Khê 14 ca, xã Kim Đồng 06 ca); 02 ca được ghi nhận là công dân từ các
tỉnh phía Nam trở về qua địa bàn tỉnh Cao Bằng qua trạm kiểm soát dịch
COVID-19 QL4A tại xã Đức Xuân.
Ngày 24/11/2021 Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19
huyện Thạch An đã ban hành Văn bản số 1691/CV-TTCH về việc thực hiện các
biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.
Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện cơ bản đã
được kiểm soát, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 3610/QĐ-UBND
ngày 03/12/2021 về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Thực hiện Thông báo thông báo kết luận của Chỉ huy
trưởng Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Thạch An tại
cuộc họp trực tuyến ngày 04/12/2021; Trên cơ sở đánh giá cấp độ dịch tại địa
bàn huyện, để "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID19" đối với từng cấp độ dịch, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19
huyện điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn huyện như sau:
1. Dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa tạm thời đối với xã Đức Thông và dỡ
các chốt chặn phòng, chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra vào địa bàn xã
Đức Thông từ 00 giờ 00 ngày 07 tháng 12 năm 2021. Căn cứ tình hình diễn
biến dịch, UBND xã Đức Thông chủ động xem xét duy trì hoạt động của các
chốt tạm thời để khai báo y tế phòng, chống dịch COVID-19.
2. Tiếp tục cho học sinh các trường trên địa bàn các xã Đức Thông, Kim
Đồng, Lê Lợi và thị trấn Đông Khê nghỉ học để kiểm soát, hạn chế lây lan dịch
bệnh. Giao UBND các xã Đức Thông, Kim Đồng, Lê Lợi và thị trấn Đông Khê
phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ các trường
học trên địa bàn (đặc biệt là trường Mầm non Đức Thông, trường Tiểu học Kim
Đồng là nơi đã sử dụng làm khu cách ly tạm thời đối với F0) để đảm bảo cho
công tác phòng, chống dịch, chuẩn bị các điều kiện cho học sinh đi học trở lại.

2
Các trường còn lại trên địa bàn huyện cho học sinh đi học trở lại từ ngày
06 tháng 12 năm 2021. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn
các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện theo Phương án số
3359/PA-UBND ngày 02/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng. Phối
hợp với Trung tâm Y tế huyện ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị trường học
thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch theo quy định.
3. Cho phép hoạt động trở lại các chợ phiên (trừ chợ phiên xã Đức Thông
và xã Kim đồng tiếp tục tạm dừng hoạt động để xem xét, đánh giá lại cấp độ
dịch). Đối với các địa phương được đánh giá mức độ dịch ở cấp độ 1 cho phép
hoạt động các dịch vụ thiết yếu; các nhà hàng, quán ăn các hoạt động văn hóa,
thể thao, các đám cưới, nhà mới... (nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng
chống dịch theo yêu cầu 5K của Bộ Y tế).
4. Cán bộ, công chức, viên chức và công dân trên địa bàn huyện hạn chế
ra khỏi địa bàn khi không cần thiết, đặc biệt là đến những nơi có dịch (đối với
cán bộ, công chức, viên chức khi ra khỏi địa bàn phải báo cáo và được sự đồng ý
của thủ trưởng đơn vị).
5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức
thành viên; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức
triển khai thực hiện tốt nội dung "Quy định tạm thời một số biện pháp phòng,
chống dịch COVID-19 để "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
COVID-19" đối với từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng" ban hành kèm
theo Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Cao Bằng; đặc biệt thực hiện tốt công tác tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch
COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh; phòng, chống dịch COVID-19 tại
cộng đồng trong trạng thái bình thường mới được ban hành tại Quyết định số
3888/QĐ-BYT ngày 08/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Căn cứ các nội dung trên, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Ban
ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, tổ chức triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Y tế:
- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Các thành viên Trung tâm chỉ huy;
- UBND các xã, thị trấn;
- Trang TTĐT huyện;
- Lưu: VT.

CHỈ HUY TRƯỞNG

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Nông Thế Phúc

