ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG CẨM TRUNG
Số: 205 /UBND
Về việc triển khai thực hiện
Công điện số 13/ĐK-UBND
ngày 03/8/2020 về việc tiếp tục
thực hiện nhiệm vụ cấp bách
phòng chống dịch Covid-19
trong tình hình mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cẩm Trung, ngày 05 tháng 8 năm 2020

Kính gửi:
- UB.MTTQ và các Đoàn thể phường;
- Công an, Y tế phường;
- Ban giám hiệu các trường học trên địa bàn phường;
- Ban lãnh đạo 15 khu phố.
Thực hiện Công văn số 3403/UBND-VP ngày 04/8/2020 của Ủy ban nhân
dân thành phố Cẩm Phả về việc triển khai thực hiện Công điện số 13/ĐK-UBND
ngày 03/8/2020 về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch
Covid-19 trong tình hình mới. UBND phường yêu cầu Công an, Y tế phường,
Ban giám hiệu các trường học trên địa bàn phường, Ban lãnh đạo các khu phố
thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Công an phường khẩn trương truy vết các trường hợp người đến/đi
qua Đà Nẵng, Quảng Nam và các khu vực cách ly tại các địa phương khác do có
ca bệnh Covid-19 kể từ ngày 01/7/2020 đến nay (lưu ý kể cả người từ địa
phương khác nhưng có đi qua khu vực nêu trên). Tăng cường kiểm tra quản lý
cư trú của người nước ngoài trên địa bàn để kịp thời phát hiện các trường hợp cư
trú, lao động làm việc bất hợp pháp.
Tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm an toàn
cho người dân; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy
định về phòng chống dịch, các vụ việc đưa thông tin sai lệnh, vụ việc gây rối trật
tự công cộng, đua xe, chống người thi hành công vụ …; thông tin rộng rãi để tạo
sự ủng hộ của dư luận và nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc
dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường kể từ 0h00 ngày
01/8/2020.
2. Y tế phường phối hợp với Phòng Y tế và Trung tâm y tế thành phố thực
hiện xét nghiệm trên diện rộng toàn bộ những trường hợp người đến/đi qua Đà
Nẵng, Quảng Nam và các khu vực cách ly tại các địa phương khác do có ca
bệnh Covid-19. Thời gian hoàn thành đến hết ngày 05/8/2020.

Từ nay đến hết 10/8/2020, Y tế phường phối hợp với Phòng Y tế hoàn
thành việc rà soát khai báo y tế toàn dân trên địa bàn; kiểm tra, giám sát toàn bộ
các trường hợp người có bệnh lý nền, người bị cúm, sốt, ho, khó thở và thực
hiện xét nghiệm sàng lọc ngay theo quy định.
Khẩn trương rà soát, củng cố và thực hiện nghiêm các quy định về các
biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh đã ban hành; triển khai áp
dụng các quy trình, phân luồng, phân tuyến tránh lây lan trong cơ sở y tế; Tăng
cường các biện pháp sàng lọc, chỉ định xét nghiệm sớm đối với người bệnh,
nhân viên y tế nếu có biểu hiện nghi ngờ, kể cả trường hợp có tiền sử dịch tễ
chưa rõ ràng để phát hiện sớm ca bệnh, cách ly kịp thời. Tuyệt đối không để tình
trạng phát hiện muộn ca nghi nhiễm bệnh.
Chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, vật tư, trang thiết bị đảm bảo cho công
tác phòng, chống dịch. Tiếp tục thực hiện việc khám bệnh tại nhà cho người cao tuổi.
3. Ban lãnh đạo các khu phố phát huy hiệu quả của các Tổ công tác tại các
khu phố trong công tác kiểm soát, phòng chống dịch để kiểm soát việc di biến
động nhân khẩu trên địa bàn, nhất là người nước ngoài, người từ các tỉnh, thành,
địa phương khác về tạm trú, thuê nhà, thuê khách sạn, đặc biệt chú ý lực lượng
lao động tự do, công nhân trên các công trường xây dựng; có cơ chế kiểm tra,
giám sát y tế tất cả các công dân vào địa bàn; cập nhật thông tin vào tờ khai y tế
tất cả nhân khẩu trên địa bàn, kịp thời phát hiện thông báo cho cơ quan y tế
những trường hợp có nghi ngờ.
Tiếp tục tuyên truyền khuyến khích người dân hạn chế ra đường, không
tập trung đông người, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu khi giao tiếp.
Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của khu phố,
thông tin đầy đủ, chính xác tình hình diễn biến dịch bệnh đến toàn bộ người dân
biết, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
4. Đề nghị UB.MTTQ và các đoàn thể phường phối hợp vận động tuyên
truyền tổ chức việc cưới, tang lễ gọn nhẹ an toàn; đối với các lễ cưới, tiệc cưới
chưa tổ chức vận động gia đình điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức phù hợp;
đối với lễ cưới, tiệc cưới đã ấn định thời gian, vận động các gia đình tổ chức
trong phạm vi gia đình, dùng hình thức báo hỷ thay cho mời dự lễ cưới, tiệc
cưới. Tuyên truyền tới các hội viên, đoàn viên khuyến cáo không tập trung đông
người tại các địa điểm vui chơi công cộng, công viên trên địa bàn, thực hiện các
biện pháp phòng chống dịch bệnh như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu
khi giao tiếp.
Đề nghị Đoàn thanh niên phường bố trí 05 đoàn viên; BGH các trường
Tiểu học Tô Hiệu, Tiểu học Cẩm Trung, THCS Trọng Điểm, trường THPT
Lương Thế Vinh cử 03 giáo viên mỗi trường phối hợp với Y tế phường cập nhật
tờ khai khai báo sức khỏe toàn dân trên phần mềm.
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Ủy ban nhân dân phường yêu cầu Công an, Y tế phường, Ban giám hiệu
các trường học, Ban lãnh đạo các khu phố và các đơn vị có liên quan khẩn
trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Như kính gửi;
- Lưu VP/UB.

Ủy ban Nhân dân
Ngô Thị Hà
phường Cẩm Trung
Thành phố Cẩm Phả,
Tỉnh Quảng Ninh
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