
    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 16 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO
V/v điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch bệnh Covid-19 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: 3802/UBND-VP ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh 
Hải Dương; Công văn số: 532/UBND-VP ngày 15/10/2021 của UBND huyện Gia 
Lộc về việc điều chỉnh một số biện pháp tích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 
hiệu quả dịch Covid-19;

Để chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-
19 trên địa bàn xã; Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh xã điều chỉnh một số biện 
pháp phòng, chống dịch Covid-19 kể từ 0 giờ ngày 16/10/2021 như sau:

1. Đối với người đến/về từ các tỉnh, thành phố, khu vực có dịch ở cấp độ 3 
( tương ứng với màu cam); cấp độ 2 ( trương ứng với màu vàng); cấp độ 1 ( tương 
ứng với màu xanh) khi vào xã: 

- Không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2; không áp dụng 
lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 khi vào xã ( trừ trường hợp có biểu hiện  ho , 
sốt, khó thở, mất khứu giác…)

- Thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế.

2. Đối với người đến/về từ các tỉnh, thành phố, khu vực có dịch ở cấp độ 4 
( tương ứng với màu đỏ) hoặc vùng phong tỏa; các trường hợp nghị ngờ hoặc có 
chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3 ( vùng cam) khi vào xã 
phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ kể từ khi có kết 
quả xét nghiệm và thực hiện cách ly theo quy định tại Công văn số 8399/BYT-
MT ngày 06/10/2021 của Bộ Y tế.

3- Yêu cầu các thành viên BCĐ, các đồng chí Trưởng thôn, các tổ Covid 
cộng đồng tăng cường kiểm tra, nhắc nhở việc chấp hành các quy định phòng 
chống dịch trên địa bàn, hộ mình quản lý, các trường hợp cách ly tại nhà. Kịp thời 
phát hiện người đi, về từ địa phương khác để yêu cầu khai báo y tế hoặc báo cáo 
Tổ trưởng, Trưởng thôn và BCĐ Xã.
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4- 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 xã.

5- Giao Trạm y tế xã Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 
12/10/2021 của Bộ Y tế tham mưu BCĐ xã phân loại đánh giá, xác định cấp độ 
dịch của địa phương báo cáo Trung tâm y tế huyện trước 09h00 ngày thứ 6 hàng 
tuần. 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 địa phương 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 của BCĐ phòng chống dịch bệnh xã để nhân dân 
trong xã được biết. BCĐ xã đề nghị nhân dân trong toàn xã phối hợp thực hiện, 
với quyết tâm giữ vững thành quả đã đạt được, bảo vệ sức khỏe mọi người, đoàn 
kết chung tay đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất để các hoạt động trở lại 
bình thường ./.

Nơi nhận:
- TT Đảng ủy;
- TT HĐND xã
- Lãnh đạo UBND xã
- BCĐ xã
- Đài TT xã;
- Lưu.

TM. BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH  XÃ
TRƯỞNG BAN - CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Quân


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2021-10-16T16:27:42+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ GIA KHÁNH<giakhanh.gialoc@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2021-10-16T16:28:20+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ GIA KHÁNH<giakhanh.gialoc@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2021-10-16T16:28:27+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ GIA KHÁNH<giakhanh.gialoc@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




