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BÁO CÁO
Tiến độ triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
(tính đến 16h00 ngày 17/02/2021)
1. Tình hình giám sát trong ngày
* Số công dân từ vùng có dịch về địa phương trong ngày: 08 người (từ Hà
Nội: 03, Hải Dương: 04, Hải Phòng: 01). Tổng số cộng dồn: 1.312 người.
* Tổng số công dân đang thực hiện cách ly, theo dõi y tế: 852 người
- Cách ly tại TTYT: 03 người;
- Cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà: 849 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: 384 mẫu, trong đó số mẫu được làm xét nghiệm
mới trong ngày: 0 người. (Âm tính: 384;
Dương tính: 0;
Chờ kết quả: 0)
2. Công tác chỉ đạo, điều hành và các hoạt động phòng, chống dịch đã
triển khai
Thực hiện Thông báo số 36/TB-UBND ngày 15/02/2021 của UBND tỉnh về
việc thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tại cuộc họp tăng
cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; UBND huyện,
BCĐ huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn với tinh thần quyết
tâm cao độ “Chống dịch như chống giặc”, nâng mức cảnh báo, cảnh giác, không
lơ là chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thực hiện phương châm
“nhà giữ nhà, làng giữ làng, xã giữ xã, cơ quan giữ cơ quan, mỗi đơn vị phải là
một chốt chặn chống dịch”.
- Chiều ngày 17/02/2021, tổ chức Hội nghị tăng cường triển khai các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; dự Hội nghị có sự tham dự của: Lãnh đạo
Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện, các đồng chí Huyện ủy
viên, thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện; Thủ trưởng
các cơ quan, đơn vị; Bí thư, chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
- Đảm bảo sẵn sàng các biện pháp phòng, chống dịch cho ngày đi làm đầu
tiên của năm mới tại trụ sở Huyện ủy, UBND huyện, Bộ phận một cửa, UBND,
trạm y tế các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; thực hiện vệ sinh,
phun thuốc khử khuẩn; lắp đặt hệ thống rửa tay sát khuẩn và biển, bảng hướng dẫn
theo khuyến cáo; đo nhiệt độ và vào sổ theo dõi thân nhiệt cán bộ, công chức, viên
chức và người dân khi đến giao dịch tại đơn vị.

- Từ ngày 01/02/2021, việc tiếp công dân sẽ thực hiện chế độ trong điều kiện
đặt việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở mức độ cao nhất; các xã, thị trấn thông
báo để công dân thực hiện việc kiến nghị, phản ảnh,... thông qua gửi thư theo đường
bưu điện, hạn chế tập trung đông người tại trụ sở tiếp công dân các cấp.
- 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 kể từ 15 giờ,
ngày 16/02/2021 cho đến khi có thông báo mới. 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: dịch vụ Karaoke, vũ trường, masage,
quán bar, cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử. Tuyên truyền vận động người dân tạm
hoãn tỗ chức tổ chức đám cưới, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các đám
tang.
- Chỉ đạo các Công ty, doanh nghiệp trên địa bàn thông báo cho toàn bộ công
nhân là người của các tỉnh Hải Dương, Hà Nội, Quảng Ninh tạm thời không trở về
công ty làm việc cho tới khi có thông báo trở lại, nếu trở lại làm việc phải có Giấy
xác nhận của địa phương nơi cư trú đã hoàn thành cách ly, đủ điều kiện về công tác
phòng, chống dịch Covid-19.
- Triển khai ký cam kết việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19 với các hộ gia đình trên địa bàn.
- Xử phạt nghiêm các trường hợp không tuân thủ các biện pháp phòng chống
dịch (không đeo khẩu trang,..) khi đến nơi công cộng.
- Tăng cường, đẩy mạnh công tác rà soát, phát hiện kịp thời các trường hợp từ
vùng có dịch về địa phương; theo dõi, giám sát chặt chẽ các trường hợp đang thực
hiện cách ly tại nhà. Khuyến khích các đơn vị lập chốt kiểm soát người vào địa bàn
các thôn, xã.
3. Nhiệm vụ trong thời gian tới
- Tiếp tục khẩn trương rà soát tất cả các trường hợp đi về từ vùng dịch của
Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, 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.
- Các cơ quan: Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT-TT, Cổng thông tin giao
tiếp điện tử huyện phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn tiếp
tục tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch Covid19; các trường hợp có liên quan đến liên quan đến các ca dương tính (BN1552,
1553,…) 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; chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19,
bảo vệ sức khỏe của gia đình và cộng đồng.

- Chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị, hóa chất và các điều
kiện cần thiết phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn
huyện và đảm bảo tốt phương án thành lập khu cách ly tập trung.
- Phòng GD&ĐT, Trung tâm GDNN-GDTX và các trường THPT trên địa bàn
chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch (bố trí biển bảng hướng dẫn
phòng chống dịch, phun thuốc khử trung khuôn viên trường học, vệ sinh lớp học,
bàn ghế; có dung dịch sát khuẩn/ xà phòng rửa tay,…) để sẵn sàng đảm bảo khi
học sinh đi học trở lại. Chủ động bố trí một phòng cách ly tạm thời khi phát hiện
học sinh có dấu hiệu liên quan đến Covid-19.
- Tiếp tục rà soát, chủ động, tích cực tham mưu triển khai đồng bộ các biện
pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh tại cơ sở y tế theo các kịch bản
phòng chống dịch ở mức cao nhất.
Trên đây là Báo cáo nhanh công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn
huyện Vĩnh Tường (tính đến 16h00 ngày 17/02/2021); 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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