UBND HUYỆN VĨNH TƯỜNG
BCĐ PHÒNG, CHỐNG
DỊCH, BỆNH Ở NGƯỜI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Tường, ngày 16 tháng 3 năm 2020

Số: 563 /UBND-VP
V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Thông báo số 52/TB-UBND ngày 10/3/2020 về Thông báo Kết
luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại buổi họp Ban chỉ đạo phòng, chống
dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19;
Thực hiện Văn bản số 1619/UBND-VX1 ngày 12/2/2020 về thực hiện cách
ly, theo dõi sức khỏe với trường hợp liên quan đến chuyến bay VN 0054; Văn
bản số 1622/UBND-VX1 ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh nội
dung về tổ y tế chống dịch trong các nhà trường tại Thông báo kết luận số
52/TB-UBND ngày 10/3/2020.
Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị
trấn; các trường học (Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT) trong thời gian tới tiếp
tục triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm VH-TT-TT huyện:
- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các biện pháp phòng, chống
dịch, không lơ là, chủ quan, không kỳ thị, tuyệt đối không xuyên tạc, trục lợi từ
sự cố y tế.
- Tuyên truyền để người dân chủ động khai báo các trường hợp đi từ vùng
có dịch về địa bàn. Nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe cá nhân và trách nhiệm
với cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch.
- Tập trung tuyên truyền việc khai báo y tế và hạn chế đi đến các vùng dịch.
2. Văn phòng HĐND&UBND huyện:
- Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND
huyện việc chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, nhân
lực phục vụ cho công tác phòng, chống dịch theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND
tỉnh và quy định pháp luật.
- Cập nhật kịp thời thông tin báo cáo của các cơ quan, đơn vị; UBND các
xã, thị trấn để báo cáo Ban chỉ đạo huyện chỉ đạo thực hiện cách ly theo quy
định (nếu có).
- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn; tham mưu UBND huyện xử lý nghiêm các

đơn vị, cá nhân không thực hiện đúng theo các quy định; kiến nghị với Sở Y tế
biện pháp xử lý đối với các cá nhân, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vi phạm.
3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Trung tâm GDNN&GDTX và
các Trường THPT trên địa bàn:
- Kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất để học sinh đến trường an toàn, với
phương châm an toàn mới cho học sinh tới trường. Đối với các trường không đủ
điều kiện, kiên quyết xử lý nghiêm người đứng đầu đơn vị.
- Khắc phục ngay một số tồn tại ngày đầu đi học trở lại: việc thiếu khẩu
trang dự phòng cho học sinh, cách đo, việc đo thân nhiệt tập trung đông tại cổng
trường,…
- Đề nghị phụ huynh học sinh cùng tham gia thực hiện phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 trong trường học; chủ động đo thân nhiệt cho các cháu trước khi
đến trường; đồng thời thông báo cho giáo viên chủ nhiệm thông tin sức khỏe tại
nhà của học sinh nếu học sinh nghỉ học. Vận động phụ huynh học sinh có kinh
nghiệm hỗ trợ việc đo thân nhiệt cho các cháu ở trường (khi học sinh đi học trở
lại).
4.Trung tâm Y tế huyện, các cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
trên địa bàn:
- Kích hoạt hệ thống theo dõi sức khỏe toàn dân, hướng dẫn người dân việc
khai báo y tế, khai báo y tế điện tử theo quy định.
- Kiểm tra, rà soát chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thuốc, vật tư, nhân lực,
tiếp tục thường trực 24/24 giờ sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu và điều trị bệnh nhân
kịp thời (nếu có); đảm bảo thực hiện nghiêm phòng chống nhiễm khuẩn trong
các cơ sở y tế, không để lây nhiễm chéo.
- Tổ chức thực hiện sàng lọc, phân luồng, cách ly và quản lý điều trị ca
bệnh Covid-29 (nếu có) theo sự chỉ đạo của Bộ Y tế; phải điều tra dịch tễ, đề
nghị khai báo đối với các trường hợp khám họng, phế quản.
5. Công an huyện
- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tiếp tục khẩn trương tổ chức điều tra,
xác định nơi lưu trú, cư trú của những người cùng đi trên chuyến bay VN0054
(nếu có) và các trường hợp tiếp xúc gần các hành khách, tiếp viên tổ lái của
chuyến bay này (nếu có). Lập danh sách báo cáo UBND huyện, Ban chỉ đạo
huyện để tổ chức cách ly y tế.
- Phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin; UBND các xã, thị trấn lựa chọn
khách sạn, nơi lưu trú phù hợp để cách ly đối với người nhập cảnh hoặc người
nhập cảnh chấp nhận hình thức cách ly trả phí tại khách sạn hoặc nơi lưu trú.
6. Trung tâm phát triển cụm công nghiệp
- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện theo các chỉ đạo
của cấp trên trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Phối hợp với Công an huyện và các cơ quan liên quan quản lý từng đối
tượng phải theo dõi y tế phù hợp.
7. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
- Phối hợp với Công an huyện khẩn trương điều tra, xác định nơi lưu trú, cư
trú của những người cùng đi trên chuyến bay VN0054 (nếu có) và các trường
hợp tiếp xúc gần các hành khách, tiếp viên tổ lái của chuyến bay này (nếu có).
Lập danh sách báo cáo UBND huyện, Ban chỉ đạo huyện để tổ chức cách ly y tế.
Đối với những người có liên quan khác, UBND các xã, thị trấn chủ động lập
danh sách và hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày, nếu thấy có
các biểu hiện (sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở) thì chủ
động đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.
- Liên tục kiểm tra, rà soát; yêu cầu tất cả các trường hợp về địa phương
đều phải khai báo (người nước ngoài tới địa bàn, người từ nước ngoài về,
người từ các địa bàn có dịch: Hà Nội, Lào Cai, Ninh Bình, Quảng Ninh, Đà
Nẵng, Huế…); kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo huyện chỉ đạo cách ly theo quy
định. Đối với các trường hợp công dân không khai báo, không thực hiện cách ly,
UBND các xã, thị trấn báo cáo ngay về UBND huyện, Ban chỉ đạo huyện để có
các biện pháp xử lý nghiêm theo quy định.
- Chỉ đạo các thôn, tổ dân phố tiếp tục đề nghị các hộ gia đình chủ động, tự
giác khai báo khi đi từ các vùng dịch về. UBND các xã, thị trấn phải nắm được
từng trường hợp có biểu hiện sốt, ho thuộc địa bàn quản lý.
- Kiện toàn các tổ y tế phòng, chống dịch trong các trường học trên địa bàn,
đảm bảo mỗi trường có 01 tổ y tế, trong đó cán bộ trạm y tế (tổ trưởng), Lãnh
đạo nhà trường (tổ phó).
- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã
các biện pháp phòng, chống dịch; nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe cá nhân và
trách nhiệm đối với cộng đồng, phải đeo khẩu trang khi đến nơi tập trung đông
người. Tập trung tuyên truyền việc khai báo y tế và hạn chế đi đến các vùng có
dịch, đặc biệt không tổ chức các Đoàn đi du lịch trong thời gian đang có dịch.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn nghiêm túc
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- BCĐ UBND tỉnh;
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Như kính gửi;
- Lưu: VT.
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