ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUAN SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:121 /UBND-VP

Quan Sơn, ngày 19 tháng 01 năm 2022

V/v thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch COVID-19.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
Hiện nay do tình hình dịch diễn biến phức tạp, trong thời gian tới người dân từ
các địa phương khác trở về huyện đón Tết Nguyên đán Nhâm dần sẽ gia tăng. Để tiếp
tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn huyện, đảm bảo
cho nhân dân đón Tết an toàn.
Chủ tịch UBND huyện yêu cầu tiếp tục triển khai, thực hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục thực hiện theo dõi, giám sát, quản lý chặt chễ người từ các vùng có
dịch Covid-19, người từ các tỉnh, thành phố, các huyện có nguy cơ cao về địa bàn
huyện. Tăng cường truyền thông cho người dân hiểu để khai báo y tế trung thực, thực
hiện biện pháp cách ly đúng quy định, tuân thủ nghiêm thông điệp 5K.
2. Tăng cường quản lý tại các khu cách ly y tế (vùng đệm) của xã, của bản phải
bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối, không để lây nhiễm chéo giữa các công dân và lực
lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly.
3. Tăng cường hoạt động của các Tổ giám sát cộng đồng các cấp, thực hiện
quyết liệt, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, nghiêm ngặt đối với các đối tượng đang thực
hiện cách ly y tế và việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của người dân.
nhất là tại những nơi công cộng, tập trung đông người như chợ, siêu thị, nhà hàng,
quán ăn… Quyết liệt, triệt để xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm theo quy,
công khai thông tin xử lý các trường hợp vi phạm để răn đe và tuyên truyền để mọi
người dân nâng cao ý thức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Thường trực Huyện ủy (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các thành viên BCĐ huyện PCD Covid-19;
- Cổng TTĐT huyện;
- Lưu: VT.
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