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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 403 /BC-BCĐ

Vĩnh Tường, ngày 27 tháng 7 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
(Tính đến 17h00 ngày 27/7/2020)

1. Công tác chỉ đạo
Thực hiện Văn bản số 5625/UBND-VX1 ngày 26/7/2020 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 253/TB-VPCP ngày
25/7/2020 của Văn phòng Chính phủ. BCĐ PCD huyện đã ban hành văn bản
hỏa tốc số 1714/CV-BCĐ ngày 26/7/2020 của BCĐ PCD bệnh ở người huyện
Vĩnh Tường về việc tập trung rà soát ngay các công dân đi về từ Đà Nẵng và
công dân nhập cảnh trái phép; Công điện khẩn số 1815/ CĐ-CTUBND ngày
26/72020 của Chủ tịch UBND huyện về tăng cường công tác phòng, chống dịch
Covid-19 theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 253/TBVPCP ngày 25/7/2020 của Văn phòng Chính phủ
2. Công tác quản lý, giám sát, theo dõi:
- Tổng số xã báo cáo đã rà soát đến 11 giờ ngày 27/7/2020: 28/28 xã,TT
- Số công dân từ Đà Nẵng trở về địa phương tính từ ngày 5/72020 được
hướng dẫn theo dõi, giám sát tại nhà, tại nơi cư trú đến thời điểm báo cáo 575
người, trong đó có: 432 người về địa phương từ ngày 13/7/2020; Công dân nhập
cảnh trái phép: không; Các công dân được theo dõi hiện tại sức khỏe bình
thường, không có biểu hiện ho, sốt, khó thở.
Danh sách công dân thuộc diện lấy mẫu xét nghiệm theo chỉ đạo của
UBND tỉnh đã tổng hợp.
Hiện tại các xã, thị trấn đang tiếp tục rà soát để hướng dẫn cách ly theo qui định.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cho xét nghiệm các công dân thuộc
diện cần xét nghiệm sớm để công tác phòng, chống Covid-19 đạt hiệu quả.
Trên đây là Báo cáo nhanh công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa
bàn huyện Vĩnh Tường (tính đến 17h00 ngày 27/7/2020); Ban Chỉ đạo huyện
trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:
- BCĐ tỉnh;
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các thành viên BCĐ;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT.
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