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BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Vĩnh Tường
(tính đến 14h00 ngày 23/02/2021)
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch trên địa bàn huyện
- Trong ngày bàn giao 02 công dân đã hoàn thành điều trị, cách ly tại TTYT
huyện về địa phương nơi cư trú để tiếp tục theo dõi sức khỏe theo quy định.
- Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra công tác chỉ đạo, thực hiện phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 tại các công ty, doanh nghiệp, nhà máy, phân xưởng, cơ sở sản
xuất kinh doanh trên địa bàn huyện.
- Tiếp tục rà soát, lấy mẫu xét nghiệm và giám sát sức khỏe người trở về từ
huyện Cẩm Giàng, Hải Dương và các vùng có dịch.
- Tiếp tục rà soát, lập danh sách,theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở,kiểm tra việc
thực hiện các biện pháp PCDB của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp kinh
doanh vận tải trên địa bàn huyện.
- Tiếp tục dừng tổ chức các lễ hội, tổ chức tiệc, cỗ, các hoạt động thể thao,
giải trí tập trung đông người, đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, giải
trí. Tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các quán cà phê, trà
sữa, trà đá, thức ăn nhanh, thức ăn đường phố trên địa bàn huyện.
- Ủy ban MTTQ huyện chủ trì phối hợp với các ban ngành, đoàn thể chỉ đạo,
hướng dẫn các xã, thị trấn treo pano, áp phích tuyên truyền “thông điệp 5K và
hướng dẫn phân loại cách ly người nhiễm, nghi nhiễm hoặc tiếp xúc”.
- Tuyên truyền vận động người dân không tổ chức du xuân, không giao lưu,
qua lại vùng đang có dịch; tạm hoãn tỗ chức tổ chức đám cưới, hỗ trợ công tác
phòng, chống dịch tại các đám tang.
2. Tình hình giám sát trong ngày
* Tình hình giám sát trong ngày: qua điều tra, rà soát phát hiện mới 03
trường hợp từ Cẩm Giàng, Hải Dương về địa phương.
Tính đến nay, toàn huyện có 1.382 trường hợp từ vùng có dịch và các trường
hợp có liên quan đến ca bệnh xác định trở về địa phương. Trong đó, còn 298 công
dân đang thực hiện cách ly, theo dõi y tế.
+ Cách ly tại TTYT: 01 người;
+ Cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà: 297 người
Hàng ngày, cán bộ Y tế kiểm tra thân nhiệt, theo dõi, giám sát tình hình sức
khỏe; hiện các công dân trên sức khỏe bình thường.

* Tổng số mẫu xét nghiệm: 431 mẫu, trong đó số mẫu được làm xét nghiệm
mới trong ngày: 0 người. (Âm tính: 429; Dương tính: 0; Chờ kết quả: 02)
3. Nhiệm vụ trong thời gian tới
- Tiếp tục khẩn trương rà soát tất cả các trường hợp đi về từ vùng dịch (đặc
biệt từ Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội); truy vết, thực hiện tốt việc cách ly đối
với các công dân có liên quan đến các ca dương tính. Quản lý chặt công tác quản lý
tạm trú, tạm vắng và cư trú trên địa bàn.
- Tiếp tục kiểm tra công tác chỉ đạo, thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid19 tại các công ty, doanh nghiệp, nhà máy, phân xưởng, cơ sở sản xuất kinh doanh trên
địa bàn huyện.
- Chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động người dân có hoạt động giao
thương với các tỉnh khác (TT Thổ Tang, Lũng Hòa, Đại Đồng, Bình Dương…) chủ
động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.
- Tuyên truyền vận động người dân hạn chế tối đa việc đi lại, giao lưu, tập
trung đông người. Các trường hợp có liên quan đến các ca dương tính chủ động
khai báo y tế với cơ quan chức năng; hướng dẫn cách ly tại nhà, tại nơi cư trú và
theo dõi sức khỏe.
- Duy trì công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch, các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19; yêu cầu người dân thực hiện tốt thông điệp 5K của
Bộ Y tế.
Trên đây là Báo cáo nhanh công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn
huyện Vĩnh Tường (tính đến 14h00 ngày 23/02/2021); 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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