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UBND  HUYỆN YÊN MÔ 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG 

DỊCH BỆNH COVID-19 
 

Số:             /BCĐ 
       

V/v tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

trong tình hình mới 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

          

        Yên Mô, ngày        tháng        năm 2020 

 

Kính gửi:     

- Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

  Covid-19 huyện; 

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

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện; 

- Giám đốc các Công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 

 

 

Hiện nay tình hình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó 

lường, dịch bệnh đã lan ra hơn 158 nước trên Thế giới trong đó có hầu hết các quốc 

gia Châu Âu. Tại Việt Nam, số ca nhiễm tiếp tục tăng lên; tính đến 17 giờ ngày 

16/3/2020 đã có 61 trường hợp nhiễm bệnh dịch. Để tiếp tục đẩy mạnh công tác 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 huyện (Ban Chỉ đạo huyện) yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các trường 

học, Giám đốc các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện triển khai thực hiện 

ngay các nội dung nhiệm vụ sau: 

1. Huy động cả hệ thống chính trị tích cực tham gia phòng, chống dịch 

Covid-19; hành động khẩn trương, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp 

phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện. 

2. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là việc tuyên truyền 

thường xuyên, trực tiếp đến từng hộ gia đình và từng người dân với nội dung dễ 

hiểu, ngắn gọn, dễ nhớ để người dân biết mình phải làm gì để phòng, chống dịch 

(trong từng thời điểm cụ thể của diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn). 

3. Nghiêm túc triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch 

theo hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương và các sở, ngành của tỉnh.   

4. Các công sở: Trụ sở các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, các trường học, 

công ty, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh tập trung đông người thực 

hiện ngay một số nội dung sau: 

4.1. Tại các công sở: 

Xây dựng các phương án, kế hoạch phòng chống dịch của đơn vị. Chủ động 

tổ chức các hoạt động đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại trụ sở cơ quan, đơn vị 

doanh nghiệp theo quy định, trong đó tập trung thực hiện các nội dung sau: 
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- Kiểm soát chặt chẽ nhân viên/khách ra, vào cơ quan để ghi chép thông tin 

(tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại, ngày giờ vào cơ quan, gặp/tiếp xúc với ai,...), sàng 

lọc nhanh sức khỏe, yêu cầu thực hiện đảm bảo an toàn phòng dịch trước khi vào 

cơ quan/công ty,… 

- Bố trí đủ khu vực rửa tay, nước sạch, xà phòng, dung dịch khử khuẩn cho 

nhân viên, người lao động, công dân, khách đến giao dịch tại cơ quan/công ty; bố 

trí đủ các thùng rác có nắp đậy tại trụ sở cơ quan, đơn vị, nơi làm việc. Những nơi 

có lưu lượng người đến trụ sở giao dịch đông phải có phương án phân luồng, phân 

nhóm giao dịch hạn chế khách tập trung đông người tại một khu vực và yêu cầu 

công dân đeo khẩu trang, khử khuẩn/làm sạch tay khi trước khi đến/thực hiện giao 

dịch; bố trí các trang thiết bị phòng hộ cho nhân viên tiếp xúc thường xuyên với 

công dân, khách hàng. 

- Thực hiện nghiêm việc vệ sinh môi trường, khử khuẩn hàng ngày tại trụ sở 

cơ quan, nơi làm việc, nhà xưởng; bố trí giờ ăn, khu vực ăn hợp lý, tránh tập trung 

đông người, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.  

- Tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho tất cả nhân viên, người lao động biết và 

áp dụng thuần thục các biện pháp phòng dịch tại cơ quan, nơi làm việc; thông báo, 

hướng dẫn (ưu tiên treo, dán các áp phích, pa nô, tờ rơi…) cho khách/người đến 

giao dịch biết và tuân thủ các quy định khi đến cơ quan, đơn vị. 

- Hạn chế tối đa các cuộc họp, hội nghị, tránh tập trung đông người; khuyến 

khích việc trao đổi, làm việc trực tuyến qua điện thoại, e_mail; giao dịch, thực hiện 

các thủ tục hành chính thông qua bộ phận một cửa;….       

4.2. Tại các trường học (bao gồm cả Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- 

Giáo dục thường xuyên) 

Căn cứ theo hướng dẫn, khuyến cáo chuyên môn của Bộ Y tế về các nội 

dung cần thực hiện trước, trong và sau khi cho học sinh trở lại trường học, xây 

dựng các hoạt động chi tiết, cụ thể và tổ chức thực hiện hiệu quả tại đơn vị, trong 

đó tập trung thực hiện các nội dung sau: 

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc kiểm soát người ra/vào trường học. Trường 

hợp những người được phép vào trường học phải được kiểm soát chặt chẽ như: ghi 

chép thông tin (tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại, ngày giờ vào cơ quan, gặp/tiếp xúc 

với ai,...), sàng lọc nhanh sức khỏe, yêu cầu đeo khẩu trang, thực hiện khử khuẩn 

tay,…  

- Khẩn trương lắp đặt đủ các vòi rửa tay tại các khu vực thuận tiện cho học 

sinh rửa tay trước khi vào lớp học và sau mỗi giờ ra chơi như: khu vực gần cổng 

trường (cho học sinh đi bộ); khu vực nhà để xe (cho học sinh đi xe), khu vực trước 

các lớp học/dãy lớp học; khu hiệu bộ…; không bố trí học sinh quá đông tại một 

khu vực rửa tay hoặc học sinh phải đi quá xa đến nơi rửa tay (bố trí theo từng nhóm 

nhỏ, mỗi nhóm khoảng 4-5 vòi nước).       

- Bố trí mỗi lớp học có dung dịch khử khuẩn tay nhanh và yêu cầu mỗi học 

sinh đều được khử khuẩn trước khi vào lới học (trừ những trường hợp đặc biệt như 

dị ứng với dung dịch,…). Bố trí đủ các thùng rác có nắp đậy tại lớp học, trường 
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học. Thực hiện nghiêm việc vệ sinh, khử khuẩn trường lớp học hàng ngày theo quy 

định. 

- Có phương án điều tiết giờ học, giờ ra chơi để hạn chế tập trung đông 

người, hạn chế tối đa sự tiếp xúc gần giữa học sinh các lớp với nhau. Chủ động 

phát hiện sớm các trường hợp học sinh bị sốt hoặc nghi bị mắc bệnh ngay từ khi trẻ 

đến trường để thông báo cho gia đình cách ly với các học sinh khác. 

- Khuyến khích học sinh và giáo viên thông báo sớm cho nhà trường việc 

tiếp xúc gần/chuẩn bị tiếp xúc gần với các đối tượng cách ly y tế để có biện pháp 

can thiệp kịp thời. 

5. Đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo huyện và yêu cầu Thủ trưởng các cơ 

quan chuyên môn, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ 

động và tích cực tham mưu, phối hợp tổ chức tốt các biện pháp phòng, chống dịch 

trên địa bàn.  

Ban Chỉ đạo huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các trường học, Giám đốc các 

công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận:; 
- Như trên; 

- Sở Y tế; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu VT. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO  

PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC 
 

 

 

 

 

 

 

       PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vũ Trọng Thứ 
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