ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THẠCH AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 286 /UBND-YT

Thạch An, ngày 07 tháng 3 năm 2022

V/v áp dụng các biện pháp phòng,
chống dịch phù hợp trong tình hình
dịch COVID-19 tiếp tục tăng cao

Kính gửi:
- Các cơ quan, Ban ngành, đoàn thể huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 456/UBND-VX ngày 03/3/2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Cao Bằng về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp
trong tình hình dịch COVID-19 tiếp tục tăng cao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân
huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể căn cứ cấp độ dịch được phân loại nghiêm
túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID- 19 tương ứng theo quy
định tại Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh về Ban
hành 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 và Văn bản số 266/UBND-YT ngày
02/3/2022 của UBND huyện Thạch An về việc thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch COVID-19 tương ứng với các cấp độ trên địa bàn.
2. Những trường hợp mắc COVID-19 không có triệu chứng hoặc triệu
chứng nhẹ (vẫn xử lý được công việc) tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao
bằng hình thức trực tuyến không để công việc bị tồn. Trường hợp người mắc
COVID-19 không có khả năng xử lý công việc, các cơ quan, đơn vị, địa phương
kịp thời phân công người khác để xử lý công việc của người mắc COVID-19
không để công việc bị tồn, chậm giải quyết.
3. Không tập trung đông người để ăn uống; không tập trung đông người
tại các cơ quan, đơn vị; áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch
COVID-19 theo Thông điệp 5K của Bộ Y tế, đặc biệt thường xuyên đeo khẩu
trang tại cơ quan, đơn vị, không tiếp xúc trực tiếp với người khác dưới 2 mét,
thực hiện tự test nhanh theo định kỳ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động thuộc phạm vi quản lý từ nguồn kinh phí của cơ quan, đơn vị hoặc từ
nguồn xã hội hóa.
4. 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 trong
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công tác tuyên truyền, khuyến khích đến gia đình, người thân, bạn bè hạn chế di
chuyển từ địa bàn có cấp độ dịch thấp đến những địa bàn có cấp độ dịch cao và
ngược lại khi không cần thiết để chung tay, góp sức với ngành y tế, các cấp
chính quyền trong giai đoạn cấp bách phòng chống dịch COVID-19.
Căn cứ ý kiến trên các cơ quan, Ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các
xã, thị trấn triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.
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