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V/v thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch COVID-19

Kính gửi:
- Các cơ quan, Ban ngành, đoàn thể huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Trong thời gian qua, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của
Tỉnh. Ủy ban nhân dân (UBND) huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo về công
tác phòng, chống dịch COVID-191, các xã, thị trấn đã nghiêm túc triển khai thực
hiện. Tuy nhiên trong những ngày gần đây số ca mắc COVID-19 trên địa bàn
huyện vẫn còn cao2 so với tỷ lệ mắc trong toàn tỉnh. Nguyên nhân dẫn đến tình
trạng trên là do ý thức về phòng, chống dịch của người dân, đặc biệt là các gia
đình có ca mắc COVID-19 (F0) cách ly điều trị tại nhà (chưa thực hiện tốt quy
định về cách ly và áp dụng các biện pháp khi tiếp xúc với người bệnh). Một số ít
cơ quan, đơn vị, trường học và người dân có biểu hiện lơ là chủ quan, không
thực hiện nghiêm các quy định 5K đặc biệt là đeo khẩu trang và giữ khoảng
cách... vì vậy dễ lây lan dịch bệnh trong môi trường làm việc và sinh hoạt nhiều
người (cơ quan, đơn vị, trường học, hộ gia đình...)
Để kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, tránh lây lan rộng trong cộng đồng,
từng bước khống chế và giảm dần các ca mắc trên địa bàn trong thời gian tới.
UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn
- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt để cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động và nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm và thực hiện tốt
các biện pháp phòng, chống dịch, tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
Đặc biệt là thực hiện nghiêm Thông điệp 5K của Bộ Y tế, thường xuyên đeo
khẩu trang và giữ khoảng cách khi giao tiếp tại cơ quan, đơn vị. Nêu cao tinh
thần tiên phong gương mẫu của người Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Chủ động chuẩn bị các dụng cụ phòng dịch như nước sát khuẩn, test nhanh
kháng nguyên SARS-CoV-2, đồng thời khuyển khích các cơ quan, đơn vị định kỳ
từ 3 - 5 ngày lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho cán
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Công văn số 145/UBND-YT ngày 10/02/2022 V/v đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19
khi tổ chức dạy, học trực tiếp; Công văn số 286/UBND-YT ngày 07/3/2022 V/v áp dụng các biện pháp
phòng, chống dịch phù hợp trong tình hình dịch COVID-19 tiếp tục tăng cao; Công văn số 316/UBND-YT
ngày 11/3/2022 V/v đảm bảo chương trình dạy và học trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19
trên địa bàn huyện;
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Từ 28/3 đến 30/3/2022 toàn huyện ghi nhận 541 ca mắc mới; Tổng số mắc/tổng dân số toàn huyện: 14,8%
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bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, kịp thời phát hiện, cách ly
đối với các ca F0, F1 nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.
- Không bố trí các trường hợp tiếp xúc gần với người mắc COVID-19
(F1) làm việc tại cơ quan, đơn vị khi không đủ điều kiện về phòng, chống dịch
(phòng làm việc riêng, khu vực vệ sinh riêng và đảm bảo các điều kiện khác về
phòng, chống dịch).
- Đối với những trường hợp F1 đơn vị có thể bố trí thực hiện các nhiệm vụ
được giao bằng hình thức trực tuyến. Trường hợp không thể bố trí được thì các cơ
quan, đơn vị, địa phương kịp thời phân công người khác để xử lý, không để công
việc bị tồn đọng, chậm giải quyết.
2. Phòng Giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục
Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung theo quy định tại Phương án số
3359/PA-UBND ngày 02/12/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về phòng chống
dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;
bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19, xử lý các tình huống có thể xảy
ra tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trong quá trình tổ chức dạy, học trực tiếp.
Quán triệt giáo viên, nhân viên và học sinh thường xuyên đeo khẩu trang
và giữ khoảng cách khi giao tiếp, hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông
người (nếu tổ chức phải đảm bảo các biện pháp phòng dịch), học sinh giữa các
lớp và trong cùng một lớp học không được tụ tập trong giờ giải lao...
Thành lập các đoàn thường xuyên kiểm tra công tác phòng chống dịch tại
các trường học trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các đơn
vị và cá nhân không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch, đặc biệt là
trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị.
3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Tăng cường công tác chỉ đạo và quản lý các ca F0, F1, tiến hành khảo
sát thực tế trước khi quyết định đối với các trường hợp F0, F1 xin tự cách ly tại
nhà (nếu không đủ điều kiện cách ly tại nhà theo quy định như: Không có phòng
ăn, ngủ và vệ sinh riêng...) yêu cầu thực hiện cách ly tập trung để tránh lây lan
dịch bệnh.
- Chỉ đạo tổ COVID-19 cộng đồng giám sát, quản lý chặt chẽ các trường
hợp F0, F1 cách ly, điều trị tại nhà. Đối với các ca bệnh điều trị tại nhà hạn chế tối
đa ra khỏi phòng, khu vực cách ly, khi ra khỏi phòng cách ly yêu cầu đeo khẩu
trang và giữ khoảng cách với người khác, tuyệt đối không được ra khỏi nhà.
- Tiếp tục rà soát, tuyên truyền, vận động và tổ chức tiêm dứt điểm các
trường hợp chưa tiêm vắc xin phòng COVID - 19.
- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra
công tác phòng chống dịch tại các xóm, tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị đóng
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trên địa bàn, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, những khó khăn vướng
mắc trong công tác phòng chống dịch tại cơ sở.
- Khẩn trương rà soát, lập danh sách đối tượng từ đủ 5 tuổi đến dưới 12
tuổi theo chỉ đạo tại Công văn số 426/UBND-YT ngày 31/3/2022 của UBND
huyện về việc chuẩn bị các điều kiện để xây dựng kế hoạch tiêm chủng vắc xin
phòng COVID-19 cho trẻ đủ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Căn cứ ý kiến trên các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Huyện ủy;
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- Các trường: PTDTNT huyện, THPT Thạch An,
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- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nông Thế Phúc

