ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CHỢ MỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 247 /UBND-TH

Chợ Mới, ngày 17 tháng 02 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v rà soát, lấy mẫu xét nghiệm,
giám sát sức khỏe người về từ
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 114/UBND-KGVX ngày 15 tháng 02 năm
2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tích cực rà soát, lấy mẫu
xét nghiệm, giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, Hải Dương.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan,
ban ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn
trương thực hiện nghiêm các nội dung sau:
1. Đài Truyền thanh huyện thông tin rộng rãi trên hệ thống đài truyền
thanh huyện, xã, thị trấn yêu cầu “Người dân đã từng đi, đến, về từ huyện
Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương trong thời gian từ ngày 15/01/2021 đến nay chủ
động liên hệ với Trạm Y tế xã, thị trấn hoặc cơ sở y tế gần nhất nơi đang lưu
trú tại địa phương để khai báo y tế, hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm SARSCoV-2 và giám sát sức khỏe”.
2. Trung tâm Y tế, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức việc tiếp
nhận thông tin của người dân; tích cực rà soát, lấy mẫu bệnh phẩm và đưa đi
xét nghiệm SARS-CoV-2 cho những người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh
Hải Dương và các thành viên sống trong cùng gia đình một cách triệt để;
giám sát sức khỏe theo quy định.
Khẩn trương tổ chức truy vết, điều tra, xử lý ổ dịch ngay khi phát hiện
các trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh COVID-19 và báo cáo kịp thời về
Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia) theo quy định.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt tinh thần nội dung Công văn
này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh An Giang (để báo cáo);
- Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện;
- Ban Chỉ đạo PCDB COVID-19 huyện;
- Ủy ban MTTQVN huyện;
- Cổng Thông tin Điện tử huyện;
- Đài Truyền thanh huyện (phát tin);
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT.
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