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

Kính gửi:
- Các cơ quan: Công an huyện, phòng Lao động – TB&XH,
Giáo dục; Tài chính, ban QLDA huyện,Văn phòng HĐND &
UBND huyện, Trung tâm Y tế huyện;
- BCĐ PCDB xã Sơn Đông.
Ngày 24/112021, trên địa bàn xã Sơn Đông đã ghi nhận 02 ca dương tính
với SARS – CoV – 2 là bà Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1997) và cháu Trần Hải
Đăng (SN 2018)( gọi là F0); cả 02 ca bệnh này đều chưa rõ nguồn lây. Do vậy,
để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid – 19 tại xã Sơn Đông;
khẩn trương xét nghiệm, sớm xác định tách F0 (nếu còn) ra khỏi cộng đồng,
sớm truy vết triệt để các F1, F2 để xử lý. Ban chỉ đạo PCDB Covid – 19 huyện
yêu cầu:
1. BCĐ PCDB Covid – 19 xã Sơn Đông:
- Thông tin truyền thanh trên địa bàn toàn xã về trường hợp bà Nguyễn
Thị Thùy Trang (SN 1997) và cháu Trần Hải Đăng (SN 2018) có kết quả xét
nghiệm khẳng định dương tính ngày 23-24/11/2021 để nhân dân trong xã biết,
khai báo nếu có tiếp xúc gần với 02 trường hợp trên từ ngày 17/11/2021 đến hết
ngày 23/11/2021. Lấy mẫu xét nghiệm để tầm soát nguy cơ cho các trường hợp
trên. Thường xuyên thông tin tình hình dịch bệnh đặc biệt là kết quả xét nghiệm
khẳng định (PCR) đối với các trường hợp F1 để ứng xử với F2 và người có liên
quan phù hợp, hiệu quả.
- Truy vết toàn bộ những người có tiếp xúc gần với bà Trang, cháu Đăng
từ ngày 17/11/2021 đến nay để xác định F1, F2, phân loại nguy cơ, đề xuất cách
ly tập trung hoặc tại nhà theo chỉ thị số 18/CT-CTUBND ngày 21/11/2021 và
Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 20/11/2021 của UBND tỉnh (Lưu ý trường
hợp tiếp xúc gần, thường xuyên thì đề xuất cách ly tập trung; trường hợp thoáng
qua, ít tiếp xúc thì nên cách ly tại nhà theo Quyết định số 3180).
- Đánh giá phạm vi lây nhiễm, đề xuất thiết lập “ Khu cách ly y tế vùng có
dịch” (gọi là Phong tỏa) xong trước 11h ngày 24/11/2021 để UBND huyện ra
Quyết định.
- Chậm nhất là 12h00 ngày 24/11/2021: Tất cả những nơi mà 02 trường
hợp F0 đến và nơi có người tiếp xúc gần với F0 (gọi là F1) từ ngày
17/11/2021 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 12h00
ngày 24/11/2021.

- 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.
- Tuyên truyền để người dân trong xã hạn chế tối đa việc tập trung đông
người; tạm dừng các đám cưới trong thời điểm hiện nay; đối với các đám hiếu,
tổ chức quy mô dưới 20 người.
2. Công an huyện:
- Phối hợp chặt chẽ với UBND xã Sơn Đông để thực hiện công tác truy
vết; đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.
- 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
12h00 ngày 24/11/2021 tại những nơi bà Trang và cháu Đăng đến từ ngày
17/11/2021 đến nay ở các địa bàn khác ngoài xã Sơn Đông, trong huyện.
- Đề xuất BCĐ huyện tổ chức chốt chặn một số điểm cần thiết.
3. Trung tâm Y tế huyện:
- Tổ chức đưa 02 trường hợp là F0 đi Bệnh viện dã chiến tỉnh để điều
trị. Trường hợp không đưa đi Bệnh viện dã chiến của tỉnh được thì chủ động để
xử lý, bố trí ở khu điều trị Bắc Bình của huyện.
- 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.
- Phối hợp với BCĐ của xã Sơn Đông tổ chức phun khử khuẩn, vệ sinh
những nơi gia đình bà Trang đang sinh sống.
- Báo cáo, đề xuất UBND huyện để cấp kinh phí triển khai ngay việc mua
test nhanh Covid – 19, các trang thiết bị bảo hộ, phòng dịch,kinh phí hỗ trợ cho
các nhân viên Y tế tham gia chống dịch… đảm bảo công tác phòng, chống dịch
Covid – 19 trên địa bàn.
4. Ban Quản lý dự án huyện:
- Khẩn trương thực hiện các hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản tại Khu
điều trị Covid của huyện tại xã Bắc Bình (Vệ sinh, cửa, mái, bình nóng lạnh …)
đảm bảo điều trị bệnh nhân trên địa bàn huyện.
- Rà soát lại các hạng mục của Khu cách ly tập trung Thái hòa không để
dột, nước tràn vào nhà ….theo quy định.
5. Phòng Tài chính:
Tham mưu, đề xuất, trình UBND huyện ra Quyết định cấp cho Trung tâm
Y tế để mua ngay 5.000 Test thử Covid, Kinh phí mua sắm quần áo, bảo hộ y tế
chống dịch; Kinh phí hỗ trợ cho lực lượng Y tế tham gia chống dịch …theo đề
xuất của Trung tâm Y tế.
6. Văn phòng HĐND & UBND huyện:
- Tham mưu BCĐ huyện ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác đặc
biệt để chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống dịch Covid – 19.
- 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 02 trường hợp F0
trên từ ngày 17/11/2021 đến hết ngày 24/11/2021.
- Bố trí phương tiện để đưa người đi cách ly tập trung ngay tại Khu cách
ly tập trung của huyện.

- Báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh, sở Y tế ngay trong ngày 24/11/2021
cho chuyển phương án từ Khu cách ly tập trung tại xã Liễn Sơn sang thành Khu
điều trị để đảm bảo việc điều trị trên địa bàn huyện 170 giường bệnh. Tham mưu
UBND huyện ra Quyết định Kích hoạt khu điều trị Bắc Bình.
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;
- Phòng VHTT, TTVHTTTT (đưa tin);
- Lưu: VT.
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