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Cổng TTDT QN

Ngày 4/8, UBND tỉnh ban hành công văn 4429 /UBND-KGVX yêu cầu các Sở, Ban, ngành,
UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường triển khai quyết liệt phòng và kiểm soát
lây nhiễm Covid-19.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt
các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh
Covid-19; các Công điện số 1167/CĐ-BYT ngày 29/7/2020, Công điện số 1191/CĐ-BYT ngày
31/7/2020 của Bộ Y tế; Công văn số 2991-CV/TU ngày 31/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
và Côngvăn số 4387/UBND-KGVX ngày 01/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Chủ trì, phối hợp
với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường tuyên truyền, kêu gọi nhân dân chủ động
khai báo y tế, thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe và yêu cầu liên hệ để được xét
nghiệm.

Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tích cực giám sát chặt chẽ hơn nữa việc thực
hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại từng khối phố, từng hộ gia đình; phối
hợp với các lực lượng công an, ytế tập trung đẩy mạnh công tác đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà
từng đối tượng với tất cả các trường hợp có nguy cơ mắc bệnh, không để lây lan dịch bệnh
trong cộng đồng. Khuyến cáo và thông báo cụ thể tới các gia đình có người cao tuổi, người có
các bệnh lý nền và các trường hợp có nguy cơ cao khác hạn chế tối đa việc ra ngoài, khu vực
công cộng, tiếp xúc với người khác; khi có vấn đề về sức khỏe phải liên hệ ngay với y tế xã,
phường, bác sỹ gia đình; trong trường hợp thật sự cần thiết, cấp cứu mới đến cơ sở y tế để
khám, chữa bệnh; luôn sử dụng khẩu trang khi ra khỏi nhà và thường xuyên rửa tay bằng xà
phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Triển khai thực hiện khai báo y tế điện tử hoặc hồ sơ điện
tử đầy đủ, ưu tiên kê khai cho người từ 60 tuổi trở lên và người có các bệnh lý nền, bệnh không
lây nhiễm hoặc các bệnh lý khác.
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