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Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến
hết sức phức tạp. Theo thông báo của Bộ Y tế, tính đến hết ngày 16/8/2020, thế
giới đã ghi nhận 21.789.049 người mắc COVID-19, trong đó có 722.208 người
đã tử vong.
Tại Việt Nam, từ ngày 25/7 đến nay ghi nhận 486 ca lây nhiễm trong nước
tại 15 tỉnh, thành phố, hầu hết liên quan tới ổ dịch tại Đà Nẵng; trong đó Đà Nẵng
ghi nhận 344 ca, Quảng Nam 90, TP HCM 11, Hà Nội 9, Quảng Trị 7, Bắc Giang
6, Quảng Ngãi 5, Lạng Sơn 4, Đăk Lăk 3, Đồng Nai 2; Thái Bình, Hà Nam, Thanh
Hóa, Khánh Hòa mỗi tỉnh một ca và Hải Dương 7 (01 ca phát hiện tại Hà Nội).
Thực hiện Thông báo số 1912-TB/TU ngày 16/8/2020 của Tỉnh ủy Hải
Dương về Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc khẩn trương
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Hải Dương; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị có liên quan chỉ
đạo, tổ chức khẩn trương thực hiện các nội dung sau:
1. Yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải vào cuộc một cách quyết liệt,
phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm số một trong thời điểm hiện tại: khẩn trương
truy vết, rà soát F1, F2, tổ chức cách ly, khoanh vùng, xét nghiệm và dập dịch,
nhất là trên địa bàn thành phố Hải Dương, huyện Thanh Hà, huyện Bình Giang
và huyện Nam Sách; chủ động thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ về công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19; người đứng đầu các sở, ngành, địa phương
chịu trách nhiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid19 tại cơ quan, địa bàn phụ trách. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xử lý trách
nhiệm, kỷ luật nghiêm đối với người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy
ra tình trạng chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch.
2. Khi phát hiện ca bệnh (F0), phải coi nơi đó là 1 “ổ dịch” và thực hiện
phong tỏa ngay ổ dịch đó. Giao Công an tỉnh phối hợp với chính quyền địa
phương nơi có ổ dịch khẩn trương rà soát, truy vết các đối tượng F1, F2 của ca
bệnh F0. Giao Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương, huyện Bình Giang, huyện

Thanh Hà, huyện Nam Sách chủ trì, phối hợp với ngành y tế và các ngành có
liên quan, đặc biệt là Chủ tịch UBND các xã/phường/thị trấn phải vào cuộc với
tinh thần nhanh chóng, khẩn trương và quyết liệt để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm
cho các trường hợp F1, F2 trên địa bàn. Đồng thời tiếp tục truy vết các trường
hợp F3 và khuyến cáo F3 tự theo dõi sức khỏe, nếu thấy xuất hiện hiện tượng
ho, sốt, khó thở, báo cho cơ quan y tế nơi gần nhất để được lấy mẫu xét nghiệm
kịp thời. Tất cả các trường hợp F1, F2 đều được thông báo trên loa/đài truyền
thanh để nhân dân biết và nghiêm túc thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm
COVID-19. Giao cho ngành y tế chủ động phối hợp với lực lượng công an và
chính quyền địa phương tổ chức việc lấy mẫu xét nghiệm, đảm bảo an toàn,
đúng qui trình và hiệu quả.
3. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về hoạt động phòng, chống
dịch Covid-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng. Giao cho lực lượng
công an tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát và thực hiện xử phạt nghiêm đối
với đối tượng vi phạm như: không đeo khẩu trang khi đi ra đường và nơi công
cộng, không hợp tác với cơ quan kiểm dịch, không tự giác khai báo y tế hoặc
khai báo gian dối... Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về
những trường hợp khai báo y tế gian dối, các trường hợp cố tình vi phạm các qui
định về phòng, chống dịch bệnh CPVID-19. Các tổ dân phố, thôn, khu dân cư
cần quyết liệt hơn trong việc tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid19. Các địa phương thành lập lại tổ tự quản, giao ngành y tế tập huấn nghiệp vụ
cho các tổ tự quản.
4. Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tại các địa phương đã xuất hiện
ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 (thành phố Hải Dương, huyện Thanh Hà,
huyện Bình Giang và huyện Nam Sách...) chỉ bố trí 50% số cán bộ, công chức,
viên chức làm việc tại cơ quan; số còn lại và các cán bộ đi Đà Nẵng trong thời
gian từ ngày 01/7/2020 đến ngày 28/7/2020 trở về mà chưa được xét nghiệm
COVID-19 làm việc trực tuyến tại nhà (quy định này không bao gồm lực lượng
y tế, công an, quân đội).
5. Thành phố Hải Dương tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định số
2332/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh: hạn chế tối đa người
ra, vào thành phố; yêu cầu người dân từ 22 giờ hôm trước đến 5 giờ hôm sau
không ra ngoài đường, trừ trường hợp thật cần thiết và có lý do chính đáng.
6. Ngành giáo dục cần có phương án phù hợp với tình hình hiện nay trong
công tác dạy học và chuẩn bị cho năm học 2020 - 2021.
7. Ngành y tế cần tăng cường công tác phân luồng, sàng lọc và phát hiện
sớm các bệnh nhân có biểu hiện nghi nhiễm tại các cơ sở khám chữa bệnh. Đồng
thời, có biện pháp đảm bảo an toàn cho đội ngũ y, bác sĩ.

8. Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh phải thực hiện việc
bố trí phân công người lao động hợp lý và thực hiện nghiêm công tác phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Chính phủ./.
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