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Kính gửi:
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao;
- UBND các xã, phường.
Hiện tại, trên mạng Internet Bản đồ dịch tễ tỉnh Vĩnh Phúc, địa chỉ
covidmaps.vinhphuc.gov.vn đã thường xuyên được cập nhật dữ liệu, thông tin gồm:
- Bệnh nhân đã bị nhiễm covid và các trường hợp F1;
- Các địa điểm bệnh nhân đã từng đến;
- Khu vực nhà của các bệnh nhân sinh sống;
- Địa điểm các ly tập trung trên địa bàn tỉnh;
- Bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh;
- Các chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh;
- Các khu vực phong tỏa, khu vực bị cách ly y tế...
Để giúp người dân nhanh chóng cập nhật thông tin về tình hình dịch
Covid -19 và hỗ trợ triển khai hiệu quả phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên
địa bàn, UBND thành phố chỉ đạo như sau:
1. Giao Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố: Tăng thời
lượng, tần suất, dành diện tích đăng tải tuyên truyền rộng rãi Bản đồ dịch tễ
tỉnh Vĩnh Phúc trên Cổng thông tin điện tử thành phố, hệ thống phát thanh của
thành phố. Tuyên truyền bằng xe lưu động đến từng khu dân cư trên địa bàn
thành phố trong đó chú trọng tuyên truyền đến các thôn, tổ dân phố xa trung tâm
để nhân dân biết, chủ động phòng, chống dịch Covid-19.
2. UBND các xã, phường: Chỉ đạo công chức văn hóa - xã hội phụ trách
Đài truyền thanh xã phường tăng cường thời lượng, tần suất phát thanh tuyên
truyền Bản đồ dịch tễ tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời, chỉ đạo các bộ phận chuyên
môn, tổ dân phố; đề nghị các ban, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền nội
dung Bản đồ dịch tễ tỉnh Vĩnh Phúc đến toàn dân, đoàn viên, hội viên, thành
viên của tổ chức mình và tham gia tuyên truyền phổ biến cho nhân dân; vận

động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia phòng chống dịch
Covid-19.
UBND thành phố yêu Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao; UBND
các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT;
- CPVP;
- Lưu: VT, VH&TT.
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