TINH UI SOC TRANG
BAN CIII BiO PHONG, CHONG
DCH COVID-19
*
So 1' -CV/BCD

BANG CQNG SAN VIT NAM
Soc Tràng, ngày 24 tháng 9 nàm 202]

V/v tang citôi'zg cong tác phOng, chng dich
Covid-19 tai viing cách lyy té khu viec dOn
Cu' thuóc Op Tham Chu, xa Vtnh TOn và
toàn xã Lai HOa, i'hf xâ Vinh Chdu

KInh gài. - Trung tam Chi huy phông, chng dch Covid-19 tinh,
- Ban Dan van Tinh üy,
- Uy ban Mt trn T quc tinh, các doàn the tinh,
- Sâ Y t, Trung tam Kiêm soát bnh tt tinE,
- Ban Chi dao phông, chng djch Covid-19 thj xã VinE Châu,
Ngày 22/9/2021, Trung tam Chi huy phông, chng djch Covid-19 tinh ban
hành Quyt djnh s 143/QD-TTCH v vic thit l.p vüng each ly y té dé phông,
chng dich Covid-19 di vài khu vuc dan ci,r thuôc p Tham Chu, xä VinE Tan và
toàn xâ Lai Hôa, thj xã Vinh Châu;
D khng ch djch nêu trên trong thii gian scm nht, dü diu kin kt thüc
vic thit 1p vüng cách ly y t trong th?i gian ng.n nht d,i vâi khu vijc dan cu
thuôc .p Tham Chu, xã Vinh Tan và toàn xã Lai Hôa, thj xã Vinh Châu, só'm dim
hoat dng san xut và di sng cüa nguôi dan trY 'aj tring thai "bInh thu'èng môi";
Thuing trirc Ban Chi dao phông, chng djch Covid-19 tinh d nghj:
1. Trung tam Chi huy phông, chng djch Covid-19 tinE chi dao S Y t,
Trung tam Kim soát bênh tat tinh, các Co quan, don vj lien quan khân trucmg, thin
the thirc hin vic truy v&, xét nghim trên din rng tai khu vrc dan cu thuc p
Tham Chu, xâ Vinh Tan và toàn xã Lai Hôa, thj xà Vinh Châu,... Thirc hin tot
vic diu ph&, lAy mu, trâ kt qua xét nghim sim nhAt, nhanh nhAt, sam tách FO
ra khói cong dng và cách ly y th di vai F 1, F2 theo quy djnh (tc d5 xét nghim
phái nhanh han, cao han tO'c d lay lan cia d.ich bnh).
2. Ban Chi dao phàng, chng djch Covid-19 thj xâ Vinh Châu tp trung mi
ngun lirc, phi hçip ngành chirc nàng lãnh dao, chi dao thrc hin có hiu qua cong
tác phông, chng djch; khAn truong phát hin, truy vt, khoanh vüng, dp djch,
kiên quy& không d dch bnh lay lan, büng phát trên din rng; thirc hin cách ly
nghiêm ngt, "chic trong, chat ngoài", quyt tam kim soát djch, dü diu kin k&
thiic vic thi& 1p vüng cách ly y t, dim cuc sng nguai dan trà 1i trng thai
"bInh thu&ng mó?' trong thai gian sam nhAt.
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Chi dto nâng cao hiu qua T Covid-19 cong dng, T Giám sat d.c bit
trong khu cách ly. Du tu trang thit bj, ü'ng diing các nn tang cong ngh phiic vçi
vic quàn l cách ly, truy vat, 1y mu xét nghim,...
3. Ban Dan vn Tinh üy, U ban Mt trn To quc tinh, Hi Lien hip Phii
ncr tinh, Hi Nông dan tinh, Lien doàn Lao dng tinh, Hi Ciru chin binh tinh và
Tinh doàn quán trit, thirc hin quan dim ngithi dan là trung tam phiic vi; tang
cu&ng chi do, tp trung thirc hin cong tác tuyên truyn, 4n dng ct ngrnii dan
khu vuc dan cu thuôc p Tham Chu, xa Vinh Tan và toàn xã Lai Hôa, th xa VTnh
Châu dng thun, thrc hin t& các bin pháp phOng, chng djch; dng thai, tang
cung thçrc hin các chinh sách an sinh xã hi, bão dam các nhu cu thi& yu, thirc
phm, nhu yu phm,.. cho ngu?Yi dan, không ai thiu an, thiu mac, thiu diu kin
tip cn y t, bâo v an toàn süc khoé cüa ngithi dan là trén ht, truâc h&.
4. Yêu cu ngi.thi dan khu vrc dan cu thuc ap Tham Chu, xã VTnh Tan và
toàn xâ Lai Hoà, thj xa Vinh Châu phát buy vai trô chü th, là chin si phông,
chng djch, tuân thu nghiêm yêu cu 5K (deo khu trang, gicr khoãng cách tip
xüc, khai báo y t, thu&ng xuyên khiir khun, không tp trung dông nguôi); tuân thu
nghiêm các bin pháp giãn each xã hi, không ra khói nba, "ai i dâu 0 do", cách ly
ngithi vci ngithi, nha vi nhà, xâ vài xã; tuân thu vic xét nghim sang 19c Va tiêm
vc xin cüa chInh quyn dja phuang.
Si0r tham gia, ch.p hành, tuân thu quy djnh cüa ngui dan dóng vai trô quy&
djnh thành cOng phông, chng djch. Day là trách nhim, là nghTa vçi và quyn 1çi
cüa mi ngui dan d bào v strc khoé cho chinh mInh, gia dInh mInh và cong
dng. Chin thng djch bnh là chin thing cüa Nhân dan.
Xin thông báo dn các dng chI bit, thrc hin.
Noi nhân:
- Nhu trên,
- Thânh viên Ban Clii do phàng, chông
djch Covid-19 tinh,
- Luu Van phOng Tinh u.
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