
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ Hộỉ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN PHỦ QUỎC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: b'^^/ƯBND-VHXH Phủ Quốc, ngày thảng 7 rìăm 2020
V/v tăng cường công tác

phòng, chống dịch COVID-19
trên địa bàn huyện Phú Quốc I

Kính gửi:
- Thù trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể;
- Các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện;
- Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Thành phố Đà Nang,
nhằm kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, ngăn ngừa không để lây lan trong cộng đồng,
ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể,
Chủ tịch ủy ban nhân dân các xà, thị trấn nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Đe nghị các cơ quan, đơn vị không được chủ quan lơ là trong công tác
phòng chống dịch COVID-19, tăng cường tuyên truyền để nhân dân thực hiện
đúng và đầy đủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện nghiêm
Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng Chính
phủ về kết luận của Thủ tuứng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường
trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 3961/CV-BCĐ
ngày 25 tháng 7 nám 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh
COVID-19 về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19; Công văn số
2101/BCĐ-NVYD ngày 26/7/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh
COVlD-19 và gia súc, gia cầm tỉnh về tiếp tục triến khai các biện pháp cấp bách
phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân
trên địa bàn tạm dừng các chuyến tham quan, du lịch, thăm thân và những công
việc không cần thiết khác đến thành phố Đà Nang.

3. Giao Trung tâm Y tế huyện phối hợp với ƯBND các xă, thị trấn và Công
an huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tố chức rà soát, kiếm tra trong
cộng đồng dân cư, đồng thời truyên thông vận động người dân tự giác thông báo
kịp thời cho chính quyền và y tế địa phương về nhũng người từng đến Đà Nằng
từ ngày 12/7/2020, hiện đang có mặt trên địa bàn huyện Phú Quốc để áp dụng
biện pháp giám sát y tế theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia, nhằm đảm bảo
sức khỏe cho người dân và phòng ngừa lây lan dịch bệnh, cụ thế:

- Các trường hợp có triệu chứng liên quan đến COVID-19 phải được cách
ly tại cơ sở y tế và xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 để tiến hành điều trị kịp
thời.



- Các trường hợp khác: sau khi khai báo y tế sẽ được điều tra dịch tễ để áp
dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà hoặc tự theo dõi sức khỏe tại nhà, đồng thời
lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tất cả những trường họp nêu trên thực hiện khai báo y tế và cài đặt sử dụng
các ứng dụng Bluezone, Ncovi trên điện thoại di động theo hướng dẫn của Bộ
Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế đế được hỗ trợ, thông tin cảnh báo về dịch
bệnh.

4. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Trung tâm Y tế chí đạo
các đơn vị lừ hành, các cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện rà soát danh sách khách
du lịch đang lưu trú, cung cấp thông tin người từng đến Đà Nang từ ngày
12/7/2020 cho chính quỷền và y tế địa phương để thực hiện các biện pháp đã nêu
trên. I

5. Giao Công an huyện tiếp tục chỉ đạo công an địa phương quản lý chặt
công tác quản lý tạm trúỉ, tạm vắng và cư trú trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra,
rà soát, xử lý người nưòc ngoài đến cư trú, tạm trú bất hợp pháp trên địa bàn.
Quản lý chặt chẽ ngườii 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 cung cấp thông tin qua đó phát hiện và tiến hành xử
lý nghiêm các đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào huyện, coi đối tượng
nhập cảnh trái phép như các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đế áp dụng các biện
pháp cách ly y tế đúng quy định. Xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin
không đúng, sai sự thật'về dịch COVID-19 gây hoang mang trong dư luận.

6. Ban Chỉ huy Ẹiên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông, các Đồn biên
phòng trên địa bàn huyện: tiếp tục chỉ đạo tăng cường kiểm soát chặt chẽ khu vực
biên giới, không để cácị trường hợp nhập cảnh trái phép vào huyện. Phối họp với
Trung tâm Y tế, Công án huyện, ƯBND các xã, thị trấn tổ chức tốt viêc thưc hiên
cách ly tập trung, bảo đảm thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng thời gian theo
quy định; đồng thời tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ quy trình thực hiện cách
lý, không để xảy ra lâỳ nhiễm chéo trong các cơ sở cách ly và lây lan dịch bệnh
ra cộng đồng. I

7. Giao Phòng Vạn hóa và Thông tin phối họp với Phòng Y tế và Trung tâm
Y tế tăng cường tuyênị truyền, nhắc nhở người dân tự bảo vệ sức khỏe, tiếp tục
tuân thủ đeo khấu trang nơi công cộng và các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

,  1 ,8. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo phôi hợp với các Trường THPT trên
địa bàn huyện, Phòng Ỵ tế và Trung tâm Y tế xây dựng Ke hoạch đảm bảo an toàn
phòng, chống dịch bệnh trong suốt thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiêp phổ thông
trung học năm 2020 trên địa bàn huyện.

9. Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối họp Trung
tâm Y tế, Công an huyện chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn huyện lchi mời
các chuyên gia, nhà đầu tư, đưa lao động tay nghề cao vào làm việc tại huyện phải
chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo
đúng quy định.



10. Giao Phòng Quản lý đô thị chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định
vê phòng, chống dịch COVID-19 trên các phương tiện giao thông vận tải công
cộng, tại sân bay, bến tàu,...

1 1. Đe nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể chỉ đạo các cơ quan, đơn vị
trực thuộc rà soát, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
từng đến Đà Nằng từ ngày 12/7/2020 liên hệ, thông báo cho chính quyền và y tế
địa phương để được giám sát y tế theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế.

12. Giao Trung tâm Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc triển khai các
biện pháp kiểm soát, giám sát y tế phù hợp, theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế đối
với người từng đến Đà Nang từ ngày 12/7/2020 trở về huyện trong thời gian này.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch ùy ban
nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung nêu
trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn, đề nghị báo cáo
Trung tâm Y tế để được hướng dẫn./.^^^
Nơi nhận: ^ CHỦ TỊCH
- Như trên;
- TT. 1 luyện ủy;
- CT và các PCT. UBND huyện:
- VPUB, CVNC:
- Lưu: VT, àttthìíịc

Mai Văn Huỳnh



<V-

v-í -v:


		2020-07-28T07:55:15+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc<phuquoc@kiengiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




