ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HƯƠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1022/UBND-YT

Hương Sơn, ngày 27 tháng 7 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường công tác phòng, chống
dịch bệnh COVID-19 trước diễn biến mới

Kính gửi:
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;
- Bệnh viện Đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp,
tại thành phố Đà Nẵng đã xuất hiện các ca bệnh SARS-CoV-2 lây lan từ cộng
đồng; theo thống kê của Trung tâm Y tế huyện, từ ngày 12/7/2020 đến nay, có
215 người đi từ Đà Nằng về các xã, thị trấn. Trước diễn biến phức tạp của dịch
bệnh, để chủ động các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đồng thời thực
hiện tốt Văn bản số 26-CV/BCĐ ngày 26/7/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống
dịch bệnh COVID-19 tỉnh về việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19
trước diễn biến mới, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:
1. Trung tâm Y tế huyện
- Thống kê danh sách người đi từ thành phố Đà Nẵng về trên địa bàn
huyện từ ngày 12/7/2020 đến nay phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc và tự
cách ly, theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nhà, chỉ đạo trạm y tế cử cán bộ theo dõi
sức khỏe hàng ngày, khi có triệu chứng bất thường như: Sốt, ho, khó thở... cần
đến ngay cơ sở y tế khám và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định về phòng,
chống dịch.
- Điều tra dịch tể người đi về từ thành phố Đà Nẵng. Có phương án sàng
lọc, xử lý theo quy định của ngành Y tế.
- Rà soát các trường hợp sau khi đi từ thành phố Đà Năng về địa phương
cùng chung sống sinh hoạt, cùng ăn, ở trong một nhà: gồm học sinh và cán bộ
chuẩn bị tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2020, đề xuất phương án
trước khi Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện phương án đảm bảo công tác phòng,
chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, lưu ý đề ra các tình huống và
giải pháp xử lý tình huống trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và Đại hội
huyện đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Bố trí bàn tiếp đón, hướng dẫn kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn đeo khẩu
trang và sát khuẩn tay nhanh cho bệnh nhân và người nhà, những người vào
Trung tâm Y tế, các yếu tố dịch tễ được khai thác kỹ và yêu cầu khai thông tin
tờ khai y tế, thực hiện tốt công tác kiểm soát lây nhiễm trong bệnh viện.
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2. Phòng Y tế: Giám sát hoạt động công tác phòng, chống dịch bệnh tại
các địa phương, các cơ sở y tế, tham mưu kịp thời cho Ủy ban nhân dân các văn
bản phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.
3. Bệnh viện Đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo
- Bố trí bàn tiếp đón, hướng dẫn kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn đeo khẩu
trang và sát khuẩn tay nhanh cho bệnh nhân và người nhà, những người vào
bệnh viện, các yếu tố dịch tễ được khai thác kỹ và yêu cầu khai thông tin tờ khai
y tế, thực hiện tốt công tác kiểm soát lây nhiễm trong bệnh viện.
- Chuẩn bị khu cách ly điều trị các ca bệnh SARS-CoV-2 (nếu có); tiếp
nhận điều trị các trường hợp sốt, ho, khó thở tại khu cách ly và các xã, thị trấn
chuyển đến.
4. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với ngành Y tế và các ngành,
địa phương liên quan chủ động chuẩn bị tốt phương án đảm bảo phòng, chống
dịch COVID-19 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Chỉ đạo giáo viên các
trường học trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay không đi du
lịch vào các vùng có dịch bệnh.
5. Công an huyện
- Tiếp tục chỉ đạo công an các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ công tác quản
lý tạm trú, tạm vắng và cư trú trên địa bàn.
- Thường xuyên kiểm tra, rà soát, xử lý người nước ngoài đến cư trú, tạm
trú bất hợp pháp trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ người nước ngoài được phép làm
việc, lưu trú tại địa phương, đặc biệt tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, trường
học, khách sạn, nhà nghỉ…
- Vận động quần chúng Nhân dân phát hiện và tiến hành xử lý nghiêm các
đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào địa bàn huyện.
- Xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin không đúng sự thật về dịch
COVID-19 gây hoang mang trong dư luận.
6. Ban Chỉ huy Quân sự huyện
- Thực hiện tốt công tác tiếp nhận công dân nhập cảnh qua các cửa khẩu
và đưa vào cách ly khi có ý kiến chỉ đạo của tỉnh, Ban Chỉ đạo huyện, đảm bảo
tốt công tác hậu cần tại khu cách ly Cổng B.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác quản lý
240 sinh viên Lào đang cách ly tại Cổng B; khâu nối với tỉnh về đảm bảo công
tác hậu cần, tài chính.
7. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Chuẩn bị các phương án phòng, chống dịch COVID-19, tuyệt đối không
chủ quan, lơ là, có biện pháp kiên quyết đối với các trường hợp phải thực hiện
biện pháp cách ly y tế. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách
nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn quản lý.
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- Thống kê danh sách người đi từ thành phố Đà Nẵng về trên địa bàn xã,
thị trấn từ ngày 12/7/2020 đến nay phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc và tự
cách ly, theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nhà.
- Có phương án chuẩn bị địa điểm cách ly tập trung khi dịch bệnh bùng
phát; dự trù vật tư, hoá chất phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ.
8. Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện: Chỉ
đạo cán bộ, công chức và người lao động thực hiện tốt công tác phòng, chống
dịch COVID-19 và các khuyến cáo của ngành y tế như: thường xuyên rửa tay
bằng dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang nơi công cộng, nơi tập trung đông
người và trên các phương tiện giao thông.
9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội
huyện: Chỉ đạo đoàn viên, hội viên tăng cường công tác tuyên truyền về các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho người dân biết và thực hiện.
Yêu cầu các phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã,
thị trấn triển khai thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh;
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, YT.
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