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THÔNG BÁO 

Về việc  lập chốt kiểm soát dịch Covid 19 

 

 Căn cứ Thông báo số 03/TB- BCĐ ngày 21/8/2021 của Ban Chỉ đạo Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh huyện Kỳ Anh; Quyết định số 

127/QĐ–UBND và quyết định số 128/QĐ-UBND, ngày 21/8/2021 của UBND 

xã Kỳ Phong về việc thành lập chốt kiểm soát dịch COVID -19 trên địa bàn xã. 

Thời gian qua, tình hình dịch bệnh tại một số địa phương trên địa bàn 

tỉnh đang diễn biến hết sức phức tạp, xuất hiện nhiều ca mắc Covid-19 trong 

cộng đồng, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện  được Cấp 

ủy, chính quyền xã triển khai đồng bộ, nghiêm túc đạt nhiều kết quả trong 

phòng, chống dịch. Tuy nhiên công tác phòng, chống dịch, một số nội dung 

chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục; hoạt động của Tổ Covit cộng đồng 

còn nhiều hạn chế; quản lý người từ các địa phương khác vào địa phương mình 

còn lỏng lẽo. 

 Để chủ động đối phó với tình hình diễn biến dịch bệnh và các tình huống 

cụ thể nêu trên, UBND xã đã Thành lập chốt kiểm soát dịch Covid -19  trên địa 

bàn xã tại 02 vị trí:  

Vị trí thứ nhất: Tại ngã 3 Voi tuyến đường Phong - Khang, thuộc thôn 

Đông Thịnh 

Vị trí thứ 2: Tại điểm cầu Thoại Tuấn, thôn Hà Phong, tuyến đường Kỳ 

Phong đi Cẩm Minh 

Đây là chốt  để kiểm soát chặt người đi, đến qua địa bàn nhằm chủ động 

đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, việc lưu thông vẫn diễn ra 

không phải phong tỏa, không cấm các phương tiện qua lại. 

Yêu cầu tất cả mọi người ra vào địa bàn xã đều phải khai báo y tế, đo 

thân nhiệt để phục vụ công tác kiểm soát dịch bệnh; đồng thời thực hiện test 

nhanh khi phát hiện mọi trường hợp ho, sốt.  

Điều kiện để công dân ngoài huyện vào địa bàn huyện, xã phải có Giấy 

chứng nhận đã tiêm đủ 2 mũi vacxin phòng Covid-19 hoặc kết quả xét nghiệm 

virus SASR - CoV-2 âm tính còn hiệu lực trong vòng 48 giờ.  

Nhận được thông báo này yêu cầu Ban Văn hóa xã, Chi ủy - Ban cán sự 

các thôn, thông báo rộng rãi trên loa truyền thanh để nhân dân biết và thực 

hiện. Chốt kiểm dịch Covid -19  thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này. 

 Trường hợp cá nhân nào vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp 

luật hiện hành./. 
Nơi nhận:      
- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã; 

- Ban văn hóa xã; 

- Chi ủy – Ban cán sự 10 thôn; 

- Các Chốt kiểm dịch; 

- Lưu: VT.                                                                                
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Võ Tiến Sửu  
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