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V/v thông báo tình hình dịch
và tiếp tục triển khai các biện
pháp chủ động ngăn chặn,
phòng chống dịch Covid -19
Kính gửi:
- Các trưởng làng;
- Các đơn vị trường học, trạm y tế xã;
- Cán bộ, công chức xã, bán chuyên trách;
- UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị xã hội xã;
- Đài truyền thanh xã.

Hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây
ra đang lây nhiễm rất nhanh, nghiêm trọng và đang ở mức rất cao trên thế giới. Tổ
chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu, trên thế giới
có 118.856 ca nhiễm, trong đó có 4.292 trường hợp tử vong. Theo thông tin từ Bộ y
tế, đến 12h10 phút ngày 11/3/2020, Việt Nam đã có 35trường hợp nhiễm bệnh, trong
đó có16 ca đã chửa khỏi, 19 ca nhiễm mới. Tại tỉnh Gia Lai chưa phát hiện trường
hợp nào mắc song nguy cơ dịch bệnh có thể xâm nhập vào tỉnh rất cao nếu không
được tập trung phòng ngừa quyết liệt.
Trước những diễn biến phức tạp và nhanh chóng của dịch bệnh nCoV, để chủ
động kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh trên địa bàn xã, UBND xã Krong triển khai
một số nội dung như sau:
1. Các trưởng làng:
Thường xuyên thông báo cho nhân dân tình hình diễn biến của dịch Covid -19
gây ra để chủ động phòng tránh dịch bệnh, không chủ quan nhưng cũng không gây
hoang mang trong nhân dân. Nắm chắc các đối tượng từ các vùng nguy cơ có dịch vào
địa bàn để khai báo, có biện pháp cách ly, hướng dẫn đến trạm y tế để được kiểm tra
sức khỏe kịp thời.
Tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân khi đau ốm nói chung và có các triệu chứng
như ho, sốt, khó thở và có tiếp xúc gần với trường hợp bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh
cần chủ động đến cơ sở y tế để thăm khám, điều trị; thực hiện việc cách ly theo hướng
dẫn của cơ sở y tế.
Tuyên truyền phụ huynh học sinh phối hợp với nhà trường quản lý học sinh
trong thời gian tạm nghỉ học, theo dõi tình hình dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe con
em mình.
Tuyên truyền, nhắc nhở người dân khi chia sẻ, đăng tải các thông tin về dịch
Covid-19 phải chính xác, không đưa tin thất thiệt, chưa được cơ quan chức năng kiểm
chứng, gây hoang mang cho nhân dân. Trường hợp nào vi phạm sẽ bị xử lý theo quy
định của pháp luật.
2. Các đơn vị trường học:
Tổ chức tổng vệ sinh trường lớp, vệ sinh phòng học và lau chùi bàn ghế, các
thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi,… để ngăn ngừa mầm bệnh tại các trường học.
Liên hệ với ngành y tế để tiếp nhận tài liệu, pano áp phích tuyên truyền về phòng
chống dịch bệnh Corona.

Có biện pháp quản lý học sinh trong thời gian tạm nghỉ học, phối hợp với phụ
huynh học sinh thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe con em
mình.
Xây dựng kế hoạch cho học sinh học bù trong khung kế hoạch thời gian năm học
2019 – 2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày
24/7/2019 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo theo đúng
quy định. Chủ động thông báo và vận động học sinh đến lớp khi có thông báo mới về
việc cho học sinh đi học trở lại.
3. Trạm y tế xã:
Tổ chức kiểm tra, giám sát, hướng dẫn nhân dân cách phòng chống dịch bệnh.
Khi phát hiện có trường hợp nghi vấn nhiễm dịch, cần thực hiện các biện pháp động
viên, cách ly, thực hiện các quy trình cần thiết; báo cáo kịp thời theo quy định, đồng
thời minh bạch thông tin để không gây lo lắng, hoang mang cho nhân dân.
Tiếp nhận và tổ chức phun hóa chất tại các cơ sở giáo dục và cơ sở y tế theo kế
hoạch đề tra. Tổ chức khám sức khỏe, hướng dẫn kịp thời các đối tượng từ các vùng
nguy cơ có dịch vào địa bàn.
4. UBMTTQVN xã, các ban ngành, đoàn thể xã và cán bộ công chức xã:
Phối hợp tuyên truyền, cảnh báo kịp thời tình hình dịch bệnh Covid - 19 trên thế
giới, trong nước, trong tỉnh một cách chính xác, hướng dẫn nhân dân chủ động phòng
chống dịch bệnh có hiệu quả, không gây lo lắng, hoang mang trong nhân dân, kịp thời
báo cáo về UBND xã nếu phát hiện dấu hiệu có dịch bệnh xảy ra.
5. Công an xã:
Theo dõi tình hình, diễn biến dịch bệnh, không để các đối tượng xấu lợi dụng
dịch Covid-19 gây hoang mang trong dư luận, tạo điểm nóng về an ninh chính trị, trật
tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Chỉ đạo công an viên các làng nắm chắc các đối
tượng từ các vùng nguy cơ có dịch vào địa bàn để khai báo, có biện pháp cách ly,
hướng dẫn đến trạm y tế để được kiểm tra sức khỏe kịp thời.
Phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp phát tán thông tin thất thiệt, trục lợi từ
bệnh.
6. Đài truyền thanh xã:
Tuyên truyền cẩm nang về phòng chống dịch Covid-19 và diễn biến dịch bệnh
trong và ngoài nước, trên địa bàn tỉnh, huyện trên đài truyền thanh xã để nhân dân
nắm được, chủ động thực hiện (nội dung tuyên truyền do công chức Văn phòng –
Thống kê và Trạm y tế xã cung cấp), thời gian phát 3 lần trong ngày.
Nhận được Công văn này đề nghị các trưởng làng, UBMTTQ xã, ban ngành
đoàn thể xã, đài truyền thanh xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện
nghiêm túc các nội dung trên để công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đảng ủy, HĐND;
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- Đoàn thể chính trị xã hội xã;
- Đài truyền thanh xã đưa tin;
- Lưu: VP.
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