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  ỦY BAN NHÂN DÂN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

HUYỆN YÊN MÔ 

 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 Số:        /UBND- VP 
V/v tăng cường công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 

tại trụ sở làm việc UBND huyện. 

     Yên Mô, ngày      tháng  03  năm 2020 

 

 

  Kính gửi:  

        - Trưởng các phòng chuyên môn; 

                                    - Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; 

 
 

Hiện nay, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, có khả năng lan rộng và 

bùng phát cao. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, để ứng 

phó với diễn biến mới của tình hình dịch bệnh, tăng cường các biện pháp phòng 

dịch tại trụ sở làm việc, UBND huyện yêu cầu: 

 1. Các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ 

đạo của các cấp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  

2. Tại Công sở 

2.1. Văn phòng HĐND& UBND huyện 

 Tổ chức triển khai việc kiểm tra thân nhiệt đối với cán bộ, công chức, 

người lao động và khách vào cơ quan; trường hợp cần thiết có thể áp dụng tờ 

khai y tế. Kiểm soát, lập danh sách các trường hợp khách đến liên hệ công tác tại 

UBND huyện, yêu cầu mọi người rửa tay bằng nước sát khuẩn nhanh, đeo khẩu 

trang, đỗ phương tiện đúng quy định; bố trí dung dịch rửa tay sát khuẩn tại các 

khu nhà làm việc, trước cửa các phòng họp, khu vực nhà ăn, các khu vệ sinh; 

phối hợp với cơ quan, đơn vị y tế thường xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh 

môi trường, phun thuốc khử trùng tại trụ sở làm việc. 

 Đối với Trung tâm Một cửa liên thông huyện và Bộ phận Tiếp công dân 

thường xuyên phải làm việc, tiếp xúc trực tiếp với công dân cần có biện pháp 

tăng cường phòng dịch, đẩy mạnh thực hiện cung cấp các dịch vụ công trực 

tuyến, hạn chế gặp gỡ, tiếp xúc. Trường hợp cần thiết gặp gỡ, phải bảo đảm và 

yêu cầu công dân thực hiện các biện pháp phòng dịch theo khuyên cáo của cơ 

quan y tế. Yêu cầu công dân đến liên hệ công việc thực hiện rửa tay sát khuẩn, 

kiểm tra thân nhiệt và đeo khẩu trang trước thi thực hiện các giao dịch. 

 Khi phát hiện các trường hợp sốt, ho khan… thông báo cho Thường trực 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của huyện để có biện pháp xử lý. 
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 2.2. Các cơ quan, đơn vị đang làm việc tại trụ sở UBND huyện và các đơn vị 

sự nghiệp thuộc UBND huyện có trụ sở làm việc ngoài khuôn viên UBND huyện 

tiến hành ngay các công việc nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh: 

 Tổ chức quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao 

động nâng cao nhận thức, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 

Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế; hạn chế tham gia các hoạt động hội 

họp, tụ tập đông người, du lịch đến những vùng có dịch. Nếu có khả năng đã 

tiếp xúc gần với bệnh nhân hoặc các trường hợp có khả năng lây nhiễm cần 

thông tin ngay cho Thủ trưởng đơn vị và các cơ sở y tế để được tư vấn, hướng 

dẫn kịp thời. 

 Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi vào cơ quan 

thực hiện nghiêm việc kiểm soát của bảo vệ cơ quan: Đo thân nhiệt, rửa tay sát 

khuẩn, để xe đúng vị trí quy định và đảm bảo vệ sinh chung. 

 Tiến hành vệ sinh cơ quan, phòng làm việc hàng ngày: Vệ sinh phương tiện, 

thiết bị, đồ dùng, nền nhà, cửa… trong các phòng làm việc bằng nước sát khuẩn. 

Hạn chế tối đa việc tiếp khách; các trường hợp liên hệ công việc chủ yếu 

thực hiện qua điện thoại; tiếp nhận hồ sơ, giấy tờ qua Trung tâm Một cửa liên 

thông hoặc qua Văn thư UBND huyện. 

UBND huyện yêu cầu trưởng các phòng chuyên môn, thủ trưởng các đơn 

vị triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; (để b/c) 

- Lãnh đạo UBND huyện;  

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.  
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Trọng Thứ 
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