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HUYỆN NAM SÁCH

Số:           /UBND- VP
V/v tiếp tục thực hiện một số biện 
pháp phòng, chống dịch Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Nam Sách, ngày       tháng 01 năm 2022

Kính gửi: 
        - Các Phòng, ban, cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện;
        - UBND các xã, thị trấn;
        - Các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Trong những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến 
phức tạp, số ca mắc mới Covid-19 trên toàn quốc cũng như tại tỉnh Hải Dương 
liên tục tăng cao. Trên địa bàn huyện cũng liên tục ghi nhận các ca mắc là các 
trường hợp F1, người về từ tỉnh ngoài, để ứng phó với diễn biến của dịch bệnh 
trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện áp dụng thực hiện một số biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19, như sau: 

1. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, 
nâng cao ý thức tự giác, tự bảo vệ của người dân, nhất là khi thực hiện Nghị 
quyết 128-NQ/CP của Chính phủ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân 
thực hiện nghiêm các biện pháp "5K", chủ động tự xét nghiệm nhanh SARS-
CoV-2; tránh tâm lý chủ quan, lơ là khi đã tiêm vắc xin.

Tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên tất cả các lĩnh 
vực. Hạn chế tối đa các sự kiện tập trung đông người, tổ chức gặp mặt cuối năm, 
đầu năm dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và không tổ chức ăn uống, liên hoan. 

2. Tiếp tục áp dụng một số biện pháp tạm thời kể từ 0 giờ 00 ngày 
04/01/2022 đến khi có thông báo mới, cụ thể như sau:

- Việc tổ chức đám cưới, đám hỏi: Tổ chức nhanh gọn (trong ½ ngày), 
không mời khách từ các địa phương đang có dịch cấp độ 3, 4; không tổ chức đám 
cưới tại các trung tâm tiệc cưới, nhà hàng; không tập trung quá 30 người trong 
cùng một phòng hoặc khu vực riêng trong cùng một thời điểm, thực hiện nghiêm 
5K. Gia đình có đám cưới, đám hỏi phải báo cáo với chính quyền địa phương và 
ký cam kết thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh Covid -19.

- Các nhà hàng ăn uống được phép hoạt động trở lại; không phục vụ quá 
quá 50% công suất; không quá 10 khách trong cùng một phòng hoặc một khu 
vực riêng và phải đóng cửa trước 21 giờ hằng ngày; các cửa hàng bán đồ ăn 
sáng được phục vụ tại chỗ từ 5 giờ đến 9 giờ sáng hằng ngày, ngoài khung giờ 
trên chỉ được bán hàng mang về; giữ khoảng cách tối thiểu 01 mét giữa người 
với người, đảm bảo nghiêm an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19; quản lý 
và nhân viên phục vụ bán hàng ăn thường xuyên thực hiện xét nghiệm nhanh 
trong quá trình hoạt động.
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- Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự không tập trung quá 20 người trong 

cùng một thời điểm và không vượt quá 50% công suất sử dụng đối với các điểm 
sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng. 

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao trongnhà, tập gym, yoga 
được phép hoạt động trở lại, phục vụ không quá 50% công suất;không quá 10 
người trong cùng một phòng hoặc một khu vực riêng; thực hiện khử khuẩn 
thường xuyên, đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

3. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid -19 các xã, thị trấn, ngành Y 
tế khẩn trương, chủ động tuyên truyền, rà soát các đối tượng chưa tiêm vắc xin, 
lập danh sách, thực hiện đăng kí tiêm chủng đảm bảo 100% người dân và trẻ em 
từ 12 tuổi trở lên khi được tiêm khi có vắcxin. Đối với những trường hợp trong 
độ tuổitiêm vắcxin phòng Covid -19, nhưng không thực hiện tiêm, khi trở thành 
F0, F1 thì chịu hoàn toàn chi phí xét nghiệm, cách ly, điều trị theo quy định. 

4. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát của Tổ Covid cộng đồng, giám 
sát chặt các trường hợp đến/về từ tỉnh ngoài, lái xe đường dài, công nhân các 
công ty, doanh nghiệp có ca dương tính, các trường hợp F1 cách ly tại nhà. 

Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị huyện được phân công
phụ trách các nhóm Zalo tại các xã, thị trấn tăng cường trách nhiệm, đôn đốc 
hoạt động của các nhóm Zalo, qua đó nắm bắt, giám sát hiệu quả hoạt động các 
Tổ Covid cộng đồng, báo cáo lãnh đạo UBNDhuyện đối với các Tổ Covid cộng 
đồng, các nhóm Zalo hoạt động không hiệu quả,hình thức.

5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Ban 
Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid -19 các xã, thị trấn chỉ đạo và tăng 
cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 
trong hoạt động tại các chợ, nhà hàng, của hàng ăn uống, khu thương mại dịch 
vụ, các công ty, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn.

6. Công an huyện chỉ đạo công an các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ trong 
quản lý người cách ly, điều trị tại nhà; việc truy vết, có thông tin kịp thời các 
trường hợp liên quan đến F0, F1 để quản lý, giám sát.

7. Trung tâm Y tế huyện xây dựng kịch bản cụ thể về thu dung, điều trị khi 
các ca F0 tăng nhanh trên địa bàn huyện, xây dựng các Trạm Y tế lưu động, có 
hướng dẫn cụ thể việc điều trị F0 tại nhà theo chỉ đạo của các cấp.

8. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp tích cực vận động, kêu 
gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ trang thiết bị, vật tư y tế, nhất là test 
nhanh kháng nguyên đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch. Khuyến khích người 
dân, các chợ, khu thương mại dịch vụ sử dụng test nhanh kháng nguyên để xét 
nghiệm SARS-CoV-2trong phòng, chống dịch bệnh. 

Các công ty, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực hiện xét nghiệm nhanh 
cho công nhân, người lao động.

9. Các nội dung và biện pháp không nêu tại Công văn này, tiếp tục thực hiện 
nghiêm theo Công văn số 1271/UBND-VP, ngày 13/12/2021 của UBND huyện 
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về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trong tình 
hình mới và các quy định của các cấp có thẩm quyền.

Yêu cầu các Phòng, ban, cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện; UBND các xã, 
thị trấn; các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai thực 
hiện nội dung Công văn này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐ PCD bệnh Covid-19 tỉnh (để báo cáo);
- Thường trực Huyện ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND (để báo cáo);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid -19 huyện;
- Đài Phát thanh huyện (để tuyên truyền);
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Hồ Ngọc Lâm
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