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Về việc thực hiện ngay một số giải pháp
phòng, chống dịch covid – 19 tại
xã Bàn Giản

Kính gửi:
- Các cơ quan: Công an huyện, phòng Lao động – TB&XH,
Văn phòng HĐND & UBND huyện, Trung tâm Y tế huyện;
- BCĐ PCDB xã Bàn Giản.
Ngày 23/112021, trên địa bàn xã Bàn Giản đã ghi nhận 01 ca dương tính
với SARS – CoV – 2 là là ông Lê Thanh Thủy – Chủ tịch MTTQ xã. Qua bước
đầu truy vết đã phát hiện có 54 trường hợp F1, 250 trường hợp F2. Do vậy, để
thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid – 19 tại xã Bàn Giản; khẩn
trương tách F0 ra khỏi cộng đồng, truy vết triệt để các F1, F2, ban chỉ đạo
PCDB Covid – 19 huyện yêu cầu:
1. BCĐ PCDB Covid – 19 xã Bàn Giản:
- Thông tin truyền thanh trên địa bàn toàn xã về trường hợp ông Lê Thanh
Thủy có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính ngày 22-23/11/2021 để
nhân dân trong xã biết, khai báo nếu có tiếp xúc gần với ông Thủy từ ngày
15/11/2021 đến hết ngày 22/11/2021. Lấy mẫu xét nghiệm để tầm soát nguy cơ
cho các trường hợp trên.
- Truy vết toàn bộ những người có tiếp xúc gần với ông Thủy từ ngày
15/11/2021 đến nay để xác định nguy cơ, đề xuất đi cách ly tập trung tại khu
cách ly tập trung của huyện - trường THPT Thái Hòa (cũ).
- Chậm nhất là 06h00 ngày 23/11/2021: Tất cả những nơi ông Thủy đến
và người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với ông Thủy (gọi là F2) từ ngày
15/11/2021 đến nay đều in biển dán tại cổng, lối ra vào, nội dung “ Địa điểm
cách ly y tế phòng chống Covid – 19” trong suốt thời gian 14 ngày kể từ 06 giờ
00 ngày 23/11/2021.
- Bố trí các vị trí làm việc của cán bộ, công chức ở “ Khu cách ly Y tế đặc
biệt tạm thời” tại trụ sở UBND xã Bàn Giản đảm bảo thực hiện tốt công tác
phòng, chống dịch Covid – 19 nhưng vẫn đảm bảo duy trì các hoạt động của xã.
- Phối hợp Trung tâm Y tế huyện để đề xuất xét nghiệm cho tất cả những
trường hợp liên quan, có nguy cơ lây nhiễm Covid – 19.
2. Công an huyện:
- Phối hợp chặt chẽ với UBND xã Bàn Giản để thực hiện công tác truy
vết; đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.
- Cử cán bộ trực, phân luồng, đảm bảo giao thông đi lại tại khu vực
UBND xã Bàn Giản.
- Kịp thời thông tin, báo cáo, đề xuất các nhiệm vụ phát sinh.

- Chỉ đạo lực lượng Công an các xã, thị trấn để thực hiện dán biển “ Địa
điểm cách ly y tế phòng chống Covid – 19” trong suốt thời gian 14 ngày kể 6h
sáng ngày 23/11/2021 tại những nơi ông Thủy đến từ ngày 15/11/2021 đến nay
ở các địa bàn khác ngoài xã Bàn Giản, trong huyện.
- Đề xuất BCĐ huyện tổ chức chốt chặn một số điểm cần thiết.
3. Trung tâm Y tế huyện:
- Tổ chức đưa ông Thủy là F0 đi Bệnh viện dã chiến tỉnh để điều trị trước
6h ngày 23/11/2021.
- Tổ chức xét nghiệm cho những người F1, F2 và người có liên quan trên
địa bàn xã nhằm phát hiện sớm các trường hợp nhiễm Covid – 19 trên địa bàn,
thông tin để Công ty Giày Lợi tín biết để xử lý, xét nghiệm người có liên quan.
- Tổ chức phun khử khuẩn, vệ sinh những nơi ông Thủy sinh hoạt, ở,
làm việc.
4. Phòng Lao động – Thương binh &XH huyện: Thông báo trường hợp
nhiễm Covid – 19 của ông Thủy, vợ ông Thủy cho Công ty Giày Lập Thạch để
tầm soát, xét nghiệm và có phương án xử lý đối với người có liên quan đến vợ
ông Thủy.
5. Văn phòng HĐND & UBND huyện:
- Tham mưu BCĐ huyện ban hành Quyết định thành lập “ Khu cách ly Y
tế đặc biệt tạm thời” tại trụ sở UBND xã Bàn Giản theo đề xuất của UBND xã
Bàn Giản trước 5h ngày 23/11/2021.
- Trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Y tế huyện, tham mưu trình Quyết
định cách ly tập trung đối với các trường hợp tiếp xúc gần với ông Thủy từ
ngày 15/11/2021 đến hết ngày 22/11/2021 trước 6h ngày 23/11/2021.
- Tổ chức thuê xe đưa người đi cách ly tập trung tại Khu cách ly tập trung
của huyện xong trước 7h ngày 23/11/2021.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ
trên; trong quá trình thực hiện các lực lượng phối hợp chặt chẽ với nhau. Nếu
khó khăn, vướng mắc thì đề xuất, chủ động theo phương châm 4 tại chỗ; nếu
vượt quá thẩm quyền thì báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở y tế tỉnh (b/c);
- TT HU (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện (b/c);
- Như trên;
- UBND các xã, thị trấn.
- Lưu: VT.
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