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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kông Chro, ngày 23 tháng 02 năm 2021

V/v giám sát các công dân đi
từ các địa phương có dịch
Covid-19 về địa bàn huyện

Kính gửi:
- Các phòng, ban, ngành huyện;
- Các Công ty, Doanh nghiệp trên địa bàn huyện;
- Trung tâm Y tế huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 33/CV-BCĐ ngày 19/02/2021 của Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch Covi-19 tỉnh về việc giám sát các công dân đi về từ các địa
phương có dịch Covid-19 về địa bàn tỉnh.
Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:
1. Các phòng, ban, ngành huyện; Trung tâm Y tế huyện; Ủy ban nhân dân
các xã, thị trấn: bám sát tình hình diễn biến dịch bệnh trên toàn quốc, của tỉnh
Gia Lai và các thông báo của ngành Y tế để tiếp tục triển khai có hiệu quả các
biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quản lý; tăng cường quản lý
hành chính đối với công dân về từ vùng dịch, người nước ngoài đến tại địa bàn
huyện.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; các cơ quan, ban, ngành huyện; Các
Công ty, Doanh nghiệp trên địa bàn huyện; UBND các xã thị trấn:
Căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị thực hiện khai báo y tế cho tất cả
người lao động tại các công trình, xí nghiệp, toàn bộ công chức, viên chức, và
học sinh thuộc quyền quản lý đối với cở sở y tế gần nhất. Khi có người đến từ
các vùng dịch cần cách ly, giám sát y tế thì người đứng đầu đơn vị cần thông
báo ngay cho Trung tâm Y tế huyện phối hợp xử lý, đảm bảo không bỏ sót và
không dấu thông tin.
3. Trung tâm Y tế huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giám sát người dân đến từ vùng dịch
trên toàn quốc trở về địa phương và tiến hành thực hiện các biện pháp theo
hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở y tế; chỉ đạo Tổ Covi-19 cộng đồng tiếp tục giám
sát, phát hiện những đối tượng trở về từ vùng dịch nhưng chưa khai báo y tế để
triển khai các biện pháp can thiệp theo hướng dẫn.
- Tiếp tục khuyến cáo người dân cài đặt, sử dụng các phần mềm NCOVI
để khai báo y tế và Bluezone trên điện thoại thông minh để được cảnh báo nguy
cơ lây nhiễm Covid-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình.

Nhận được Công văn này, yêu cầu các đơn vị căn cứ triển khai thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế (B/cáo);
- TT. Huyện ủy (B/cáo);
- TT. HĐND huyện (B/cáo)
- Các thành viên BCĐ huyện;
- Lưu VT-UB.
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