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ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN KIM THÀNH

Số:       /UBND - PYT 
V/v thực hiện các biện pháp cấp 

bách phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Kim Thành, ngày         tháng 01 năm 2021

                        
                   Kính gửi:  - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện;

    - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

nói chung, huyện Kim Thành nói riêng. Tính đến 6 giờ ngày 30/01 năm 2021 trên 
địa bàn huyện có 04 trường hợp  dương tính với vi rút SARS COV – 2 (F0); số 
trường hợp điều tra được là F1:130 người; dự báo dịch bệnh sẽ lây lan nhanh trên 
diện rộng, đe dọa nghiêm trọng sức khỏe, tính mạng con người và kinh tế - xã hội 
của địa phương, đất nước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Chủ tịch UBND các xã, 
thị trấn khẩn trương tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm túc các 
biện pháp phòng, chống dịch cho bản thân và cộng đồng; mọi người dân chỉ ra 
ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc 
men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất…; chấp hành nghiêm túc 
khuyến cáo 5K của Bộ Y tế “Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và 
khai báo y tế”.

- Tập trung phun khử khuẩn các khu vực có trường hợp dương tính với vi rút 
SARS COV – 2; tại các trụ sở cơ quan, trường học, chợ và các điểm tập trung đông 
người.

2. UBND các xã, thị trấn kích hoạt và đôn đốc hoạt động của tổ Covid cộng 
đồng; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ làm đẹp, 
massage, thẩm mỹ, vật lý trị liệu, karaoke, phòng game, phòng tập gym.....không 
dừng hoạt động; các trường hợp đưa tin không đúng sự thật, không khai báo y tế, 
khai báo y tế không trung thực, trốn tránh, chống đối, không chấp hành biện pháp 
cách ly y tế, găm hàng, tăng giá gây bất ổn thị trường.

Khuyến khích các địa phương có điểm nóng, nguy cơ cao bùng phát dịch 
bệnh thiết lập chốt kiểm soát dịch, thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế đối với 
người đến/đi qua địa phương. Khi phát hiện trường hợp dương tính với vi rút SARS 
COV – 2, tiến hành phong tỏa ngay khu dân cư, đồng thời phối hợp truy vết các 
trường hợp tiếp xúc để có biện pháp xử lý kịp thời.

3. Đài phát thanh huyện thực hiện và chỉ đạo Đài truyền thanh các xã, thị 
trấn xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng thông tin, tuyên truyền 
về phòng, chống dịch bệnh; các văn bản chỉ đạo, tình hình dịch bệnh; khuyến cáo 
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phòng, chống dịch bệnh; khuyến cáo nhân dân khi thực sự cần thiết mới đến cơ sở 
khám chữa bệnh; biểu dương tổ chức, cá nhân hảo tâm ủng hộ phòng chống dịch 
bệnh (Đài phát thanh huyện tuyên truyền 3 buổi/ngày; đài truyền thanh các xã, thị 
trấn 5 buổi/ngày).

4. Trung tâm y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn huyện 
thực hiện các quy trình và quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo trong cơ sở 
KCB; kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu kê khai y tế bắt buộc đối với bệnh nhân, người 
nhà, người chăm sóc bệnh nhân; mỗi một bệnh nhân chỉ được một người chăm sóc; 
dừng việc thăm bệnh nhân tại các cơ sở y tế. Có quy định chặt chẽ về tiếp nhận 
bệnh nhân, không để một cá nhân lây nhiễm làm ảnh hưởng đến hoạt động của 
toàn bộ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. chuẩn bị các phương án, kịch bản và khả 
năng ứng cứu đối với trường hợp khẩn cấp về dịch Covid-19.

5. Công an huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung truy 
vết, phong tỏa cách ly khu vực có trường hợp F0; rà soát, quản lý chặt chẽ công tác 
tạm trú, tạm vắng trên địa bàn.

Yêu cầu các Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Chủ tịch UBND 
các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- TT: Huyện ủy, HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, PYT.

 CHỦ TỊCH

Phạm Quang Hưng


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2021-01-30T10:23:44+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Phạm Quang Hưng<phamquanghung1978@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2021-01-30T10:33:40+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KIM THÀNH<ubnd.kimthanh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2021-01-30T10:33:48+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KIM THÀNH<ubnd.kimthanh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2021-01-30T10:33:57+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KIM THÀNH<ubnd.kimthanh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




