
 

   Kính gửi:  

- Các  đồng chí phụ trách thôn; 

- Ban cán sự 9 thôn; 

   

Thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ quy 

định về thích ứng, an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, Văn bản 

số 6993/UBND-VX1 ngày 20/10/2021 của  y ban nh n d n t nh  à T nh về quy 

định tạm thời biện pháp kiểm soát dịch “thích ứng, an toàn, linh hoạt kiểm soát 

hiệu quả dịch bệnh Covid-19”, Văn bản số 3356/UBND-YT ngày 20/10/2021 

của Uỷ ban nh n d n huyện Cẩm Xuyên về việc quy định tạm thời biện pháp 

kiểm soát dịch “thích ứng, an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh 

Covid-19”. Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 ủy ban nh n 

d n xã yêu cầu: 

1. Ban văn hóa: chủ động cập nhật tình hình, diễn biến dịch bệnh 

hằng ngày tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, đồng thời tăng 

cường công tác tuyên truyền các nội dung nhằm n ng cao ý thức phòng, chống 

dịch cho người d n, nhất là tự giác tu n thủ thông điệp “5K” của Bộ Y tế; khi đi 

về từ khu vực, địa phương có dịch chủ động khai báo y tế với cơ quan y tế địa 

phương để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm phù hợp và 

áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo quy định; tuyên truyền về cách ly, theo 

dõi sức khỏe tại nhà sau thời gian cách ly tập trung; tuyên truyền về thực hiện 

khai báo y tế, test nhanh nếu có biểu hiện nghi ngờ như:  o, Sốt (trên 37,5 độ 

C); Đau đầu; Đau họng, rát họng; Sổ mũi, chảy mũi, ngạt mũi; Khó thở; Đau 

ngực, tức ngực; Đau mỏi người, đau cơ; Mất vị giác; Mất khứu giác; Đau bụng, 

buồn nôn… 

2. Ban Công an tăng cường giám sát các công d n trong thời gian cách ly y 

tế, theo dõi y tế tại nhà, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 

theo quy định của Bộ y tế. 
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3. Ban cán sự, tổ giám sát cộng đồng các thôn tăng cường công tác theo dõi, 

giám sát người đến/về từ các vùng dịch và những  người đang cách ly y tế, theo 

dõi y tế tại nhà, nếu có vi phạm phải báo cáo ngay cho ban ch  đạo xã để có biện 

pháp xử lý. 

 Nhận được công văn yêu cầu các ngành, ban cán sự các thôn thực hiện 

nghiêm túc./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

-  Lưu VT, YT. 
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