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THÔNG BÁO
Về việc tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm trong công tác
phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong và sau
tết nguyên đán Nhâm dần 2022
Trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trung bình mỗi ngày có hơn
40 ca mắc COVID-19, hầu hết các trường hợp bị nhiễm đều liên quan đến việc
tập trung đông người như đám cưới, đám tang, ăn uống tại nhà hàng. Tại địa bàn
xã Kỳ Phong từ ngày 26/01/2022 đến nay đã xuất hiện 02 trường hợp F0 và 21
trường hợp F1… Dự báo trong thời gian tới, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên
đán Nhâm Dần - 2022 số ca nhiễm sẽ tăng lên. Để chủ động kiểm soát tình hình
dịch COVID-19 trong bối cảnh biến thể Omicron có thể xâm nhập và lây lan
nhanh, Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể cấp xã, Bí thư, thôn
trưởng các thôn thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1. Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo tiếp theo của cấp trên, các hoạt
động tập trung trong nhà không quá 50 người tham gia; người tham gia các hoạt
động phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định hiện
hành, tuân thủ thực hiện quy định 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, sát khuẩn tay
thường xuyên, đảm bảo giãn cách; người đang trong thời gian tự theo dõi sức
khỏe và người có các biểu hiện sốt, ho, khó thở, đau rát họng, mất vị giác...
không được tham dự các hoạt động. Thường xuyên kiểm tra, giám sát số người
tham gia các hoạt động, xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi vi phạm.
Đơn vị thôn nào nào để dịch lây lan cộng đồng do số người tham gia quá quy
định thì người đứng đầu hoàn toàn chịu trách nhiệm.

2. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống
dịch, kể cả những trường hợp đã tiêm đủ liều vắc xin. Những người đến/về
trên địa bàn bắt buộc phải thực hiện ngay khai báo y tế với cơ quan y tế địa
phương và thực hiện các biện pháp phòng dịch, cách ly, theo dõi sức khỏe tại
nhà theo quy định.
3. Mỗi người, mỗi nhà là một kênh giám sát, khi phát hiện các trường
hợp đến/về trên địa bàn không khai báo y tế, hoặc không thực hiện nghiêm
các biện pháp phòng chống dịch, cần thông báo ngay cho chính quyền địa
phương để xử lý kịp thời.
4. Yêu cầu Đoàn công tác chỉ đạo thôn theo QĐ 23 của BTV Đảng ủy
xã theo dõi trực tiếp thôn để hướng dẫn chỉ đạo thực hiện PCD covid-19 và
UBMTTQ xã, các ban ngành đoàn thể, Cấp uỷ- BCH các thôn tổ chức tuyên

truyền rộng rãi và triển khai, thực hiện nghiêm túc PCD covid -19 theo quy
định.
Vậy UBND xã đề nghị các tổ chức, cá nhân, nhân dân chấp hành
nghiêm túc thông báo này./.
Nơi nhận:
- BCĐ phòng chống dịch covid-19 xã;
- MTTQ xã và trưởng các đoàn thể;
- Cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn;
- Bí thư, thôn trưởng các thôn;
- Lưu: VP./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Chiến

