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- Trưởng Công an xã;
- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã;
- Trạm trưởng Trạm y tế xã;
- Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn xã;
- Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã;
- Tổ Covid cộng đồng trên địa bàn xã.

Thực hiện văn bản số 49/BCĐ-VP ngày 30/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện
Gia Viễn về việc triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn
huyện dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Để chủ động triển khai
thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngăn chặn xâm nhập, lây lan dịch bệnh trên
địa bàn xã trong dịp Nguyên Đán sắp tới, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, bệnh Covid-19
xã yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn xã, các tổ Covid cộng đồng thực hiện
nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung sau:
1.Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của
huyện về phòng, chống dịch Covid-19. Với quan điểm đặt tính mạng, sức khỏe của
người dân lên trên hết, vừa thực hiện chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội; quyết
liệt phòng, chống dịch Covid-19 với phương châm linh hoạt, an toàn, sáng tạo, chủ
động từ xa, từ sớm, từ cơ sở. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ
quan, đơn vị cùng với phát huy vai trò hệ thống giám sát y tế, lực lượng công an xã, tổ
Covid cộng đồng và của người dân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Sẵn
sàng các phương án, kịch bản ứng phó linh hoạt, kịp thời, chủ động kiểm soát dịch
bệnh trong mọi tình huống. Không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.
2.Thực hiện hiệu quả nguyên tắc “5K + vắc-xin, thuốc điều trị + công nghệ + ý
thức ngườidân”; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình
thức phù hợp, hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua hệ thống
Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Tuyên giáo để người dân hiểu
rõ, chủ động, bình tĩnh, tự giác cùng phòng, chống dịch.
3.Yêu cầu các cán bộ công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân
dân trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022 hạn chế di chuyển khi
không cần thiết để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã,
cũng như bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình. Tuyên truyền, vận động, thông tin
đến người thân trong gia đình đang học tập, làm việc ngoài xã hạn chế đi/về xã nếu
không thực sự cần thiết. Trường hợp do nhu cầu phải đến/về địa phương, yêu cầu phải

khai báo y tế tại trạm y tế xã và để được tư vấn, hướng dẫn các biện pháp cách ly,
phòng chống dịch theo quy định của pháp luật.
4.Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa điểm,
khu vực có nguy cơ cao như: chợ, cửa hàng tạp hóa. Đẩy mạnh tuyên truyền người dân
tiếp tục thực hiện 5K; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống
dịch.
5. Không tổ chức các hoạt động tập trung đông người; nhất là trong dịp Lễ, Tết
Nguyên đán Nhâm Dần, đám tang, đám cưới, sự kiện... tiếp tục dừng tổ chức các lễ
hội; không tổ chức các sự kiện, liên hoan, tiệc cuối năm tập trung đông người (trừ các
hội nghị theo yêu cầu nhiệm vụ, được phép của cơ quan có thẩmquyền).
6.Trạm Y tế xã
-Tăng cường hệ thống giám sát nhằm phát hiện sớm các ổ dịch, chùm ca bệnh
có diễn biến, đặc điểm bất thường (số mắc, diễn biến nặng hoặc nhập viện, tử vong
tăng bất thường theo thời gian, khu vực, đối tượng cụ thể...); Tổ chức trực 24/24 giờ.
7.Công an xã
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ
người nhập cảnh vào Việt Nam trên địa bàn xã, để kiểm soát, ngăn chặn biến chủng
Omicron xâm nhập và lây lan trên địa bàn, đặc biệt là người đến từ các quốc gia trong
khu vực Đông Nam Á đã phát hiện biến chủng Omicron như: Campuchia, Thái Lan,
Malaysia, Singapore, Philippines,...
-Tổ chức đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn và
trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, kiểm soát việc chấp hành các quy định
phòng, chống dịch COVID-19 vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.
-Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các
quy định về phòng, chốngdịch.
8.Tài chính tham mưu đề xuất đảm bảo kinh phí phục vụ công tác phòng chống
dịch COVID-19.
9.Văn hóa- thông tin: Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận
thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là giới trẻ thực hiện
nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh
giác nhưng cũng không hoang mang, lo lắng.
10.Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các đoàn thể chính trị xã hội
phối hợp, phát huy vai trò, cùng các lực lượng hỗ trợ việc phát hiện những người vi
phạm quy định phòng, chống dịch; đồng thời giám sát việc thực hiện cách ly tại nhà
trên địa bàn. Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm trong công tác vận
động, tuyên truyền, giám sát, thực hiện phòng, chống dịch ở xã và thôn, xóm, khu dân
cư; vận động cán bộ, hội viên, Nhân dân, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân tham
gia phục vụ hoạt động của các cơ sở thu dung, ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng,
chống dịch của xã. Quan tâm làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo, chia
sẻ những khó khăn, đặc biệt là với những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
nhất là vào những dịp Lễ Tết. Vận động người dân: tiếp tục nâng cao ý thức của bản
thân đối với cộng đồng; chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID19, trong đó thực hiện nghiêm thông điệp 5K; khuyến cáo người cao tuổi, người có
bệnh nền, người có nguy cơ cao hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người
khi không cần thiết.

11.Tổ Covid cộng đồng: Phát huy vai trò cơ sở, kiểm soát theo dõi đối tượng
cách ly tại nhà và kịp thời báo cáo về BCĐ xã các trường hợp công dân ngoài địa bàn
tỉnh trở về địa phương không khai báo y tế.
- Xóm trưởng: Phân công Tổ Covid cộng đồng “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà
từng đối tượng” vận động người dân, lập danh sách người trên 50 tuổi, người có bệnh
lý nền, phụ nữ trong thời kỳ mang thai, người chống chỉ định chưa được tiêm vắcxin
và các trường hợp chưa tiêm vắc-xin phòng COVID-19... để quản lý, tiêm vắc-xin, hỗ
trợ tiếp cận dịch vụ y tế sớm, điều trị kịpthời.
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã đề nghị các ban ngành, đoàn thể,
tổ covid cộng đồng, cán bộ công, chức xã, Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch
Covid-19 xã nghiêm túc thực hiện.
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