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 Về việc tiếp tục điều chỉnh, bổ sung 
một số biện pháp phòng, chống dịch     
bệnh Covid-19 trên địa bàn xã

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                    

                           
                 Yết Kiêu, ngày  19 tháng  11  năm 2021

Kính gửi: - Ban chỉ đạo phòng chống Covid 19 xã;
- Các ông( bà) trưởng phó thôn;
- Đài truyền thanh xã.          

           Thực hiện Công văn số 605/UBND- VP ngày 16/11/2021 của UBND huyện Gia 
Lộc về việc tiếp tục điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 trên địa bàn huyện; Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 trên địa bàn xã; UBND xã đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống Covid- 19 xã, 
Trạm y tế, các cơ sở thôn làm tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tăng cường kiểm soát và quản lý nghiêm túc người về từ các vùng 
dịch theo các văn bản đã ban hành của UBND tỉnh, của BCĐ phòng chống dịch tỉnh 
và các văn bản chỉ đạo của huyện, của xã.

2. Các cơ sở thôn thực hiện tốt công tác quản lý nhân khẩu tại địa phương, chỉ 
đạo tổ Covid cộng đồng kiểm soát chặt chẽ người từ nơi khác về địa phương, đồng 
thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức cách ly tại nhà, nếu phát hiện thấy 
công dân chấp hành không nghiêm thì trưởng phó thôn báo cáo Ban chỉ đạo xã để có 
biện pháp xử lý nghiêm các vi phạm và chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND xã nếu 
để tình trạng người từ nơi khác về làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. 

- Thực hiện rà soát các Nhà văn hóa hoặc các địa điểm khác (trừ các trường 
học) nếu đủ điều kiện, báo cáo Ban chỉ đạo xã làm phương án cách ly tạm thời, lấy 
mẫu xét nghiệm cho người từ các địa phương có cấp độ dịch cấp 3, cấp 4 trở về.

 3. Trạm y tế chủ động đề xuất, tham mưu với Ban chỉ đạo xã tầm soát xét 
nghiệm SARSCoV-2 định kỳ các khu vực tập trung đông người, khu vực có nguy cơ 
cao theo hướng dẫn chuyên môn của ngành y tế, các trường hợp ho, sốt cộng đồng, 
các đối tượng kinh doanh, buôn bán trong chợ, các lái xe đường dài, lái xe 100, lái xe 
taxi… 

.4. Ban chỉ đạo phòng chống Covid19 xã, đài truyền thanh xã, các cơ sở thôn 
tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân nhất là cán bộ, đảng viên gương mẫu tạm 
dừng đám hỏi, đám cưới. Nếu có tổ chức đám hỏi, đám cưới phải nhanh, gọn không 
được tập trung quá 30 người trong cùng một thời điểm; không mời khách từ các địa 
phương đang có dịch cấp độ 3,4. 

- Việc tổ chức đám tang không tập trung quá 30 người trong cùng một thời 
điểm, không quá 05 người/đoàn viếng và phải thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của 
Bộ Y tế. 



5. Các nội dung khác thực hiện nghiêm theo Công văn 4218/UBND- VP ngày 
16/11/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tiếp tục điều chỉnh, bổ sung một số 
biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 
584/UBND- VP ngày 08/11/2021 của UBND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung một 
số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện và các văn bản 
chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác phòng, chống dịch COVID-19 có liên 
quan. 

Trên đây là Công văn về việc tiếp tục điều chỉnh các biện pháp phòng chống 
dịch trên địa bàn xã Yết Kiêu; đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống Covid 19 xã, các 
đoàn thể, ngành liên quan, các cơ sở thôn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
       - Thường vụ Đảng ủy- TT HĐND;
       - Lãnh đạo UBND xã;
       - BCĐ phòng chống Covid 19 xã;
       - Lưu VP.
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