ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KÔNG CHRO

Số: 283 /UBND-VHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kông Chro, ngày 04 tháng 02 năm 2021

V/v thành lập các Tổ phòng
chống dịch COVID-19 cộng đồng

Kính gửi:
- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn khẩn số 171/UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thành lập các tổ phòng chống dịch bệnh COVID19.
Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực
hiện ngay một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:
1. Thành lập ngay các Tổ “phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng” gọi
tắt là “tổ COVID-19 cộng đồng” ở tất cả các tổ dân phố, thôn, làng trên địa bàn.
Mỗi tổ từ 2-3 người, thành phần tổ là cán bộ thôn, làng, tổ dân phố, các hội,
đoàn thể, tình nguyện viên tại khu dân cư. Mỗi tổ phụ trách từ 40-50 hộ gia đình
và có phân công danh sách hộ gia đình đến từng tổ.
2. Nhiệm vụ của tổ COVID cộng đồng: Hằng ngày đi từng ngõ, gõ từng
nhà để thực hiện:
2.1. Tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhân dân các biện pháp phòng,
chống dịch theo quy định tại từng hộ gia đình, thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ
y tế (đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập đông người, giữ khoảng cách khi
tiếp xúc và khai báo y tế). Yêu cầu và hướng dẫn người dân tự theo dõi sức
khỏe, tự đo thân nhiệt hàng ngày cho các thành viên trong hộ gia đình (nếu gia
đình có nhiệt kế). Cung cấp số điện thoại và yêu cầu người dân chủ động khai
báo y tế khi bản thân hoặc trong gia đình có biểu hiện sốt, ho, ốm hoặc các biểu
hiện nghi ngờ mắc bệnh.
2.2. Hỏi, giám sát, phát hiện và báo cáo ngay bằng điện thoại cho chính
quyền địa phương, y tế xã, Trung tâm y tế huyện những trường hợp nghi mắc
Covid-19 phát hiện được tại các hộ gia đình như: sốt; ho; đau họng; cảm cúm;
ốm mệt; viêm đường hô hấp… để tổ chức cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm xét
nghiệm kịp thời.
2.3. Phát hiện, báo cáo các cấp có thẩm quyền những trường hợp không tự
giác khai báo y tế; không chấp hành thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
theo quy định.
2.4. Trợ giúp chính quyền và cơ quan y tế truy vết F1, F2. Khi có ca bệnh
liên quan ở địa phương phụ trách.
2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với khả năng do Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 của xã, thị trấn phân công.

3. Giao Trung tâm Y tế huyện huyện theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả
thực hiện và báo cáo hằng ngày về UBND huyện.
4. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước
UBND huyện trong việc thành lập và tổ chức triển khai các hoạt động của các
Tổ “phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng” hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu
cầu về phòng, chống dịch COVID-19. Gửi Quyết định thành lập các Tổ về
UBND huyện, Trung tâm Y tế huyện và thực hiện chế độ báo cáo hằng ngày
theo quy định.
Nhận được Công văn này, yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện; Chủ
tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- Như trên;
- Văn phòng UBND tỉnh (Báo/c);
- Sở Y tế (Báo/c);
- Thường trực Huyện ủy (Báo/c);
- Lãnh đạo UBND huyện (Báo/c);
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu VT-UB.

Võ Nguyên Nam
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Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh Gia
Lai. Tính từ ngày ghi nhận ca dương tính COVID-19 đầu tiên (29/01/2021) đến
chiều ngày 03/02/2021, (trong 06 ngày), toàn tỉnh ghi nhận 14 ca dương tính tại
các điểm dịch ở các địa phương Ayun Pa, Ia Pa, Krông Pa, Phú Thiện, Pleiku.
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