
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN YÊN MÔ 

 

Số:               /UBND- YT 
       

V/v hướng dẫn phòng, chống và 

đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch 

Covid-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

              Yên Mô, ngày        tháng 8  năm 2020 

 

 

  

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

    - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.    

 

Nhằm tăng cường các biện pháp làm giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh 
Covid-19 tại cộng đồng, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã 
ban hành một số văn bản hướng dẫn sau: 

- Quyết định số 2203/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo quốc 
gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và 
đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại hộ gia đình”; 

- Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 về việc ban hành 
“Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại 
trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng”;  

- Quyết định số 2232/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 về việc ban hành 
“Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại lễ tang”. 

Căn cứ Công văn số 2840/SYT-NVY ngày 06/8/2020 của Sở Y tế về việc 
hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19, UBND 
huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, Chủ tịch 
UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức triển khai các văn 
bản hướng dẫn nêu trên; tổ chức, phối hợp giám sát, cách ly những đối tượng 
cần cách ly theo quy định; chủ động thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm 
COVID-19 tại địa phương và tại các cơ sở, đơn vị theo lĩnh vực được phân công 
phụ trách./.  

(Gửi kèm theo các Quyết định: số 2203/QĐ-BCĐQG, số 2225/QĐBCĐQG, 
số 2232/QĐ-BCĐQG). 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế ; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ PCD COVID-19 huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Vũ Trọng Thứ 
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