
    UBND XÃ GIA KHÁNH
BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH 
         BỆNH COVID-19

      Số:         /TB-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Khánh, ngày 02 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO
V/v tiếp tục điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

trong tình hình mới trên địa bàn xã Gia Khánh

Kính gửi:  Các đồng chí cán bộ, đảng viên cùng toàn thể nhân dân.

Thực hiện Công văn số: 3625/UBND-VP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của 
UBND tỉnh Hải Dương; Quyết định số: 2706/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của 
UBND huyện Gia Lộc về việc tiếp tục điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

BCĐ phòng chống dịch bệnh xã yêu cầu các thành viên BCĐ, các ban, 
ngành, đoàn  thể, các thôn, các tổ Covid cộng đồng và nhân dân trong toàn xã  thực  
hiện một số biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới kể từ 12 giờ 00 ngày 
02/10/2021 cụ thể như sau: 

1. Tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, 
thông điệp 5K + vắc xin + công nghệ  theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Người dân 
bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các địa điểm và trên các phương tiện 
giao thông công cộng.  Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài 
phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 01 mét khi 
tiếp xúc. Người dân thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

2. Các nhà hàng ăn uống không phục vụ quá 20 khách trong cùng một 
phòng hoặc một khu vực riêng và phải đóng cửa trước 22 giờ hằng ngày; các 
cửa hàng bán đồ ăn sáng được phục vụ tại chỗ từ 5 giờ đến 10 giờ sáng hằng 
ngày, ngoài khung giờ trên chỉ được bán hàng mang về; giữ khoảng cách tối 
thiểu 01 mét giữa người với người, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19.

3. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự được hoạt động để phục vụ nhu 
cầu người dân trong tỉnh nhưng phải đảm bảo không tập trung quá 20 người 
trong cùng một thời điểm hoặc không vượt quá 50% công suất sử dụng đối với 
các điểm sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng.

4. Đối với việc tổ chức đám hỏi, đám cưới: Tổ chức nhanh gọn, không 
mời khách từ các vùng đang có dịch, vùng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ 
thị số 15/CT-TTg, Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác 
phòng, chống dịch bệnh COVID-19.



5. Các nội dung khác không đề cập trong Văn bản này tiếp tục thực hiện theo 
Công văn số 3625/UBND- VP ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc 
tiếp tục điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình 
hình mới; Quyết định số 2550/QĐ- UBND ngày 17/9/2021 của Chủ tịch UBND 
huyện và Thông báo số: 78/TB-BCĐ ngày 17/9/2021 của BCĐ xã.

6- Yêu cầu các thành viên BCĐ, các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn, các 
tổ Covid cộng đồng  thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc chấp hành các quy định 
phòng chống dịch trên địa bàn, hộ mình quản lý. Kịp thời phát hiện người đi, về từ 
tỉnh khác để yêu cầu khai báo y tế hoặc báo cáo Tổ trưởng, Trưởng thôn qua  nhóm 
Zalo hoặc điện thoại.

7- Giao cho lực lượng Công  an, Tổ kiểm tra tăng cường tuần tra, phát hiện 
và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm quy định phòng chống dịch trên 
địa bàn toàn xã.

8- Giao Trạm y tế xã hàng ngày phải cập nhật các vùng dịch tễ trong cả 
nước để chủ động tham mưu các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn xã. Tổ 
chức kiểm soát chặt chẽ việc khai báo y tế và quản lý đối với những người từ tỉnh 
khác về để phát hiện sớm các trường hợp dịch có khả năng xâm nhập; tăng cường 
kiểm tra các quầy thuốc, công tác cách ly y tế tại nhà trên địa bàn xã.

Trên đây là thông báo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình 
hình mới mới; đề nghị các thành viên BCĐ, các ban ngành, đoàn thể, các thôn, các 
tổ Covid cộng đồng cùng nhân dân trong toàn xã phối hợp thực hiện đạt kết quả./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT ĐU;
- TT HĐND;
- Lão đạo UBND xã;
- BCĐ xã
- Đài TT xã;
- Lưu.

TM. BAN CHỈ ĐẠO

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND XÃ
Nguyễn Minh Quân
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