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BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
(Tính đến 17h00 ngày 04/8/2020)

1. Công tác chỉ đạo, điều hành
Thực hiện Văn bản số 5876/UBND-VX1 ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong
tình hình mới; UBND huyện Vĩnh Tường đã ban hành Văn bản hỏa tốc số
1859/UBND-VP chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn:
- Tiếp tục quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện
nghiêm biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới; tuyệt đối không lơ là, chủ
quan, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan trên địa bàn huyện, bảo vệ tốt nhất
tính mạng và sức khỏe của nhân dân.
- Kích hoạt lại các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 19/CTTTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; không tâp trung quá 30 người tại nơi
công cộng, sân vận động ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; tạm dừng
các hoạt động karaoke, vũ trường, massage, quán bar, lễ hội tập trung đông người
trên địa bàn huyện tính từ 0 giờ ngày 03/8/2020 cho đến khi có thông báo mới,…
Các xã đồng loạt ra quân kiểm tra, hỗ trợ các hộ kinh doanh (karaoke, massage) dán
thông báo tạm dừng hoạt động.
- Tập trung rà soát các công dân trở về từ Đà Nẵng, những người nhập cảnh
trái phép lưu trú, cư trú trên địa bàn.
- Chỉ đạo các cơ quan, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân sử dụng phần mềm Bluezone; cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động gương mẫu vận động người thân trong gia đình có
sử dụng điện thoại thông minh cài đặt, sử dụng phần mềm Bluezone để phòng,
chống dịch Covid-19.
2. Công tác quản lý, giám sát, theo dõi:
Tổng số công dân từ vùng có dịch về địa phương: 796 người, trong đó tính từ
ngày 13/7/2020 là 616 người.
- Chỉ đạo cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện đối với 01 công dân (xã
Bình Dương) từ Đà Nẵng về địa phương có biểu đau rát cổ họng. Hiện nay, tổng số
công dân đang thực hiện cách ly tập trung tại TTYT: 15 người.

2.1 Đối với các công dân trở về từ thành phố Đà Nẵng
- Số công dân từ Đà Nẵng trở về địa phương tính từ ngày 01/7/2020 được
hướng dẫn theo dõi, giám sát tại nhà, tại nơi cư trú đến thời điểm báo cáo 776
người (trong đó có 601 công dân về địa phương từ ngày 13/7/2020).
Có 09 công dân từ Đà Nẵng về địa phương có biểu hiện đau rát họng, ho, sốt;
trong đó có 08 công dân đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, 01
công dân đang đợi kết quả. Các công dân còn lại sức khỏe bình thường, không có
biểu hiện ho, sốt, khó thở.
2.2. Đối với các công dân trở về từ vùng có dịch khác (Quảng Nam, Quảng
Ngãi,Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội…)
- Số công dân từ Quảng Ngãi trở về địa phương: 06 người.
- Số công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh trở về địa phương: 07 người
- Số công dân từ Hà Nội trở về địa phương: 04 người
- Số công dân từ Quảng Nam trở về địa phương: 01 người
Các công dân được hướng dẫn theo dõi, giám sát sức khỏe tại nhà, tại nơi cư
trú; hiện tại sức khỏe bình thường, không có biểu hiện ho, sốt, khó thở.
2.3. Đối với người nhập cảnh trái phép
- Hiện nay chưa phát hiện trường hợp nào nhập cảnh trái phép đến tạm trú,
tạm vắng tại địa phương. UBND huyện, BCĐ huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn
phối hợp với Công an huyện và các cơ quan liên quan tiếp tục điều tra, rà soát,
tuyệt đối không bỏ xót đối tượng.
3. Nhiệm vụ trong thời gian tới
- Tiếp tục điều tra, rà soát công dân từ vùng có dịch, người nhập cảnh trái
phép đến tạm trú, tạm vắng 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, khuyến cáo người dân hạn chế đi du lịch trong thời gian tới, thực hiện tốt các
biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới đã được Thủ tướng Chính phủ
chỉ đạo tại Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020, Thông báo số 253/TB-VPCP ngày
25/7/2020 của Văn phòng Chính phủ.
- 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.
- Chuẩn bị các phương án để tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện và kỳ thi tốt
nghiệp THPT, đảm bảo phù hợp với thực tiễn và an toàn trong công tác phòng,
chống dịch Covid-19.

4. Kiến nghị, đề xuất
Để để chủ động và tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19,
hạn chế thấp nhất sự xâm nhập, lây lan dịch bệnh trong cộng đồng; UBND huyện,
BCĐ huyện Vĩnh Tường kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, BCĐ tỉnh đồng ý chủ
chương, chỉ đạo xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các công dân trong diện cần xét
nghiệm. (có danh sách công dân gửi kèm)
Trên đây là Báo cáo nhanh công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn
huyện Vĩnh Tường (tính đến 17h00 ngày 04/8/2020); 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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