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Số:              /UBND-YT 
V/v thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp 

trong trạng thái 
“
bình thường mới” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Quảng Xương, ngày       tháng       năm 2020 

 
 

Kính gửi:  

   - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên 

địa  bàn huyện. 

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn diễn biến hết sức phức 

tạp, tính đến 6 giờ ngày 11/9/2020 trên thế giới đã có 28.312.986  người mắc, 

913.077 người tử vong; tại Việt Nam đã có 1.059 người mắc và 35 người tử 

vong do dịch Covid-19. Trong thời gian qua, các cơ quan, ban, ngành, các xã, 

thị trấn trong huyện đã tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND 

huyện và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện. Đến nay, tình hình 

dịch bệnh trên cả nước và trong địa bàn tỉnh, huyện tiếp tục được kiểm soát chặt 

chẽ, nguồn lây nhiễm cơ bản được quản lý, giám sát, cách ly; Tuy nhiên, theo dự 

báo tình hình dịch bệnh sẽ còn kéo dài, bên cạnh đó, một số biện pháp dãn cách 

xã hội đã được nới lỏng, gỡ bỏ, các hoạt động xã hội dần được khôi phục trở lại 

trong trạng thái “bình thường mới”, số lượng người dân trở về, đi đến/từ các 

vùng có dịch sẽ gia tăng, khó kiểm soát, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.  

Thực hiện Công văn số: 12527/UBND-VX ngày 10 tháng 9 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 phù hợp trong trạng thái 
“
bình thường mới”; Để đảm bảo ổn 

định tình hình xã hội, tiếp tục phát triển kinh tế và tổ chức thực hiện phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp, hiệu quả trong trạng thái “bình thường 

mới”, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện chỉ đạo và tổ 

chức thực hiện tốt các nội dung sau: 

 1. Tăng cường công tác tuyên truyền giúp người dân nắm rõ tình hình 

dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch, đề cao trách nhiệm bản thân, gia 

đình, cộng đồng xã hội trong việc tự phòng, tránh dịch bệnh. 

 2. Tiếp tục duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo, Tổ giám sát cộng đồng 

phòng, chống dịch Covid-19 các cấp, nhất là cấp xã, thị trấn và tại các thôn, 

xóm, khu phố; tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch và đảm bảo ổn 

định tình hình xã hội, tiếp tục phát triển kinh tế; tập trung đẩy mạnh hoạt động 

tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, nâng cao ý thức cá nhân trong thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch dễ thực hiện và có hiệu quả, tạo các thói quen, nếp 

sống văn minh phòng, chống dịch. 



3. UBND xã, thị trấn   

Tiếp tục  thực hiện rà soát đối với các công dân trở về từ các vùng có 

dịch: 

3.1. Đối với các công dân trở về từ các địa phương có dịch đang thực hiện 

phong tỏa (từ các ổ dịch được Bộ Y tế xác định tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải 

Dương…): 

- Nếu phát hiện những người trốn khỏi khu vực phong tỏa, cách ly trở về 

phải thực hiện bắt buộc đưa vào khu cách ly tập trung của huyện và xử lý theo 

quy định; giám sát các đối tượng có liên quan không để dịch bệnh lây lan. 

- Những người trở về từ khu vực đang thực hiện phong tỏa khi được phép 

của cấp có thẩm quyền, phải tổ chức cách ly y tế đủ 14 ngày tại nhà theo quy 

định. 

 3.2. Đối với các công dân trở về từ các vùng dịch, địa phương có dịch đã 

dỡ bỏ phong tỏa (như Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương…) từ ngày 07/9/2020 

đến hết ngày 21/9/2020 phải thực hiện việc khai báo y tế với Tổ giám sát khu 

phố, thôn, xóm, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp xã, thị trấn và thực hiện 

nghiêm túc việc theo dõi y tế toàn bộ các thành viên gia đình tại nơi ở trong thời 

gian 14 ngày, kể từ ngày trở về địa phương; nếu trở về từ 22/9/2020, phải tổ 

chức giám sát và cách ly y tế phù hợp theo diễn biến tình hình dịch tại các tỉnh, 

thành phố khác trong nước và hướng dẫn chi tiết của y tế cơ sở. 

Riêng đối với các trường hợp là học sinh đi từ vùng dịch trở về (hiện nay 

là Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương) đang được thực hiện cách ly tại nhà đủ 14 

ngày (kể từ ngày về địa phương), giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện hướng 

dẫn các nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng, phụ đạo kiến thức cho học sinh đảm 

bảo theo kịp chương trình, đồng thời thực hiện các qui định về phòng chống 

dịch theo hướng dẫn của ngành y tế. 

3.3. Các trường hợp trở về từ các địa phương khác: yêu cầu thực hiện khai 

báo y tế, tự theo dõi sức khỏe, thông báo cho Tổ giám sát khu phố, thôn, xóm, y 

tế cơ sở và chính quyền địa phương; khi có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh 

(sốt, ho, đau họng, khó thở) để kịp thời cách ly điều trị, lấy mẫu xét nghiệm, tổ 

chức điều tra dịch tễ và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. 

4. Trung tâm y tế huyện 

 - Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn, tập 

trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, 

trọng tâm là giám sát chặt chẽ những người đến từ vùng có dịch và những người 

đã tiếp xúc với người nghi mắc bệnh; phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh 

để kịp thời cách ly, theo dõi và điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế. 

 - Chỉ đạo hệ thống y tế cơ sở, tăng cường giám sát những người đến từ 

vùng có dịch và những người đã tiếp xúc gần với người bệnh hoặc những trường 

hợp có sốt, ho, khó thở trở về từ vùng dịch trong vòng 14 ngày kể từ thời điểm 

tiếp xúc lần cuối; hướng dẫn người có tiếp xúc gần với người bệnh tự theo dõi 



sức khỏe của mình và khai báo với cơ quan y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc 

bệnh; chủ động theo dõi thông tin về tình hình sức khỏe của người tiếp xúc gần 

với người bệnh, Phối hợp với bệnh viện huyện khám, cách ly ngay những trường 

hợp nghi ngờ mắc bệnh và lấy mẫu xét nghiệm; thực hiện các biện pháp tiêu 

độc, khử trùng khu vực có bệnh nhân nhiễm bệnh. 

5. Bệnh viện Đa khoa huyện: tiếp tục thực hiện tốt việc đảm bảo nhân lực, 

phòng cách ly, cơ số thuốc, vật tư y tế và các điều kiện khác để tổ chức cách ly, 

khám phát hiện sớm và có hướng điều trị cho bệnh nhân theo qui định. Thường 

xuyên tổ chức tiêu độc, khử trùng trong Bệnh viện; quản lý chặt chẽ và thực 

hiện tốt việc phân luồng bệnh nhân, tuyệt đối không để xảy ra lây chéo trong  

bệnh viện. 

6. Các hoạt động tập trung đông người được phép tổ chức, nhưng yêu cầu 

người tham dự phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như: đeo khẩu 

trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn và theo dõi sức khỏe. 

Đặc biệt chú trọng đảm bảo an toàn phòng chống lây nhiễm Covid-19 trong các 

bệnh viện, trong trường học, trên phương tiện giao thông công cộng; các cơ 

quan, công sở, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ… tiếp tục 

tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi làm việc theo 

hướng dẫn và chịu sự giám sát của ngành Y tế. 

Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy, HĐND-UBND (B/c); 

- Các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, ngành (T/h); 

- Các đồng chí trong BCĐ PCD huyện ( Thực hiện) ; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Nam 
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