UBND THÀNH PHỐ VĨNH YÊN
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3015 /CV-BCĐ

Vĩnh Yên, ngày 17 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V.v rà sát các công dân liên quan đến ca
bệnh tại xã Chu Hòa, phường Bạch Hạc
thành phố Việt Trì

Kính gửi:
-

Các phòng, ban, đơn vị thành phố;
Chủ tịch UBND các xã, phường;
BCĐ/UBND các xã, phường.

Ngày 17/10/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành
phố nhận được Văn bản số 2754/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 thành phố Việt Trì về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống
dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, cụ thể liên quan đến ca bệnh Covid-19
trong cộng đồng trên địa bàn xã Chu Hóa, phường Bạch Hạc thành phố Việt Trì;
để chủ động rà soát, điều tra yếu tố dịch tễ liên quan đến ca bện Covid-19 trên,
Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố yêu cầu:
1. Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và Chủ tịch UBND
các phường, xã khẩn trương thực hiện các nội dung sau:
Tổ chức, triển khai việc rà soát, truy vết tất cả các trường hợp liên quan
đến ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng trên địa bàn xã Chu Hóa, phường Bạch
Hạc thành phố Việt Trì và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp đối
với từng đối tượng theo quy định về phòng chống dịch COVID-19.
2. Giao Trung tâm y tế thành phố phối hợp với các đơn vị thực hiện lấy
mẫu xét nghiệm COVTD-19 đối với các trường hợp liên quan đến ca bệnh trên
để thực hiện sàng lọc, khoanh vùng các trường họp nghi ngờ.
Thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn
thành phố để thông báo đến các đơn vị có liên quan chủ động thực hiện các biện
pháp đáp ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19.
3. Công an thành phố chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường chỉ đạo
lực lượng Công an phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác truy vết.
4. UBND các xã, phường huy động các lực lượng y tế, công an, tổ truy
vết, tổ COVID-19 cộng đồng khẩn trương rà soát, truy vết các trường hợp liên
quan đến ca bệnh trên từ ngày 09/10/2021 đến nay để có để có phương án cách
ly, xét nghiệm sàng lọc và theo dõi sức khỏe phù hợp.
Tăng cường các hoạt động tuyên truyền và phát huy tối đa hiệu quả hệ
thống truyền thanh cơ sở, truyền thanh lưu động để truyền tải thông tin, cập nhật
tới cộng đồng một cách thường xuyên và nhanh nhất: Khuyến cáo người dân
nghiêm túc thực hiện 5K; nêu cao ý thức trách nhiệm cá nhân, tự giác khai báo
với chính quyền cơ sở hoặc cơ sở y tế gần nhất khi bản thân hoặc có thành viên
trong gia đình trở về từ vùng dịch hoặc có tiếp xúc trực tiếp/tiếp xúc gần với
những người nghi ngờ mắc bệnh Covid-19.

5. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố thông báo, tuyên
truyền trên hệ thống truyền thanh từ thành phố đến các xã, phường thông tin về
các ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng trên địa bàn xã Chu Hóa, phường Bạch
Hạc - thành phố Việt Trì để người dân biết, khai báo với các cơ quan y tế.
6. Chế độ thông tin, báo cáo đề nghị các phòng, ban, đơn vị, UBND các
xã, phường gửi về Văn phòng HĐND-UBND thành phố tổng hợp, báo cáo
BCĐ/UBND thành phố theo quy định.
Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường, xã khẩn trương
triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
- TT Thành ủy, HĐND tp;
- Như kg;
- CT, các PCT;
- CPCT, CPVP;
- Lưu: VT, BCĐ.
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