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THÔNG BÁO
Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

trên địa bàn xã Nhật Tân

Kính gửi: - Các Ban, ngành, Đoàn thể;
- Các thôn, khu dân cư;
- Các cơ sở, các hộ kinh doanh trên địa bàn xã;

Trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã Nhật Tân 
đã và đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường; số lượng người nhiễm Covid-19 
ngày một gia tăng. Tính từ 01/02/2022 đến 17/02/2022 trên địa bàn xã đã xuất hiện 
122 ca F0 nguồn lây chủ yếu phát sinh từ các công nhân cư trú tại địa phương làm 
việc ở các công ty doanh nghiệp và con em xa quê về thăm thân đón tết. 

 Nguyên nhân dẫn đến số ca nhiễm mới tăng là do một số bộ phận nhân dân 
chủ quan, lơ là trong công tác phòng dịch, người nhiễm Covid-19 điều trị tại nhà 
vẫn tiếp xúc với người thân trong gia đình, các F1 không nghiêm túc thực hiện 
cách ly theo dõi sức khỏe vẫn tiếp xúc với nhiều người tại cộng đồng; nhiều gia 
đình vẫn tổ chức ăn uống tập trung đông người, các quán ăn hoạt động không đảm 
bảo công tác phòng dịch.  Dự báo trong thời gian tới số ca nhiễm Covid-19 còn 
tiếp tục tăng.  

Căn cứ vào báo cáo cấp độ dịch của Trạm y tế xã và tình hình thực tế tại địa 
phương, thực hiện ý kiến của đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy để đảm bảo kiểm 
soát tốt công tác phòng dịch UBND xã Nhật Tân, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch 
bệnh Covid-19 xã yêu cầu nhân dân thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1- Kể từ 0 giờ ngày 19/02/2022 (tức ngày 19 tháng Giêng năm Nhâm Dần): 
Tất cả các quán ăn, uống không phục vụ tại chỗ, chỉ được bán mang về.

2- Tạm dừng tổ chức đám cưới, đám hỏi. Các gia đình có đám Hiếu phải tổ 
chức nhanh gọn, không tổ chức ăn uống tập trung đông người cần đảm bảo tốt các 
điều kiện phòng chống dịch.

3- Tạm dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người 
trong 1 phòng; không tập trung từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường 
học, trạm y tế; giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm 
công cộng. 



4- Các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, văn hóa thể thao giải trí tại các điểm 
tập trung không quá 20 người.

5- Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu (khu 
vui chơi, giải trí, giải đấu thể thao, phòng tập gym, cơ sở làm đẹp, gội đầu, 
karaoke, phòng trà….)

6- Đối với những người từ tỉnh khác hoặc ở vùng dịch trở về địa phương 
phải thực hiện khai báo y tế, tuyệt đối tuân thủ 5K, tự theo dõi sức khỏe.  Nếu có 
dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì 
báo cáo cho cơ sở y tế để theo dõi và xử lý theo quy định.

Hiện nay theo quy định Trạm y tế chỉ xét nghiệm miễn phí cho các trường 
hợp theo dõi và điều trị F0. Các trường hợp F1 cách ly tại nhà tự theo dõi sức khỏe 
và khuyến cáo tự mua bộ kít test nhanh tự xét nghiệm để phát hiện kịp thời khi bị 
nhiễm Covid-19 báo ngay cho trạm y tế để được hướng dẫn điều trị cách ly. Đề 
nghị Trạm y tế và người dân thực hiện đúng phác đồ, chế độ điều trị F0 của Bộ y 
tế, không tự ý mua thuốc ngoài danh mục gây tốn kém về kinh tế và gây tác dụng 
phụ cho sức khỏe.  

7- Kể từ ngày 20/02/2022 các đoàn kiểm tra của Đảng ủy, tổ xử lý vi phạm 
của UBND sẽ đồng loạt ra quân để kiểm tra các trường hợp điều trị, cách ly và các 
cơ sở sản xuất, các cửa hàng không được phép hoạt động hoặc hoạt động hạn chế, 
các tổ chức, cá nhân về việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch của BCĐ 
các cấp. Trường hợp nào vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

8- Đề nghị các thành viên trong BCĐ phòng chống dịch của xã thực hiện 
nghiêm túc nhiệm vụ đã được phân công của trưởng ban chỉ đạo.

Trên đây là Thông báo của UBND xã Nhật Tân về tăng cường công tác 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã Nhật Tân.  Yêu cầu mỗi người 
dân hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng với Đảng, chính quyền địa phương làm 
tốt công tác phòng chống dịch.  Nếu cá nhân, tập thể nào vi phạm sẽ bị xử lý theo 
quy định của Pháp luật./.

Nơi nhận: 
- Ban Thường vụ Đảng ủy; 
- Lãnh đạo UBND xã;
- BCĐ phòng chống dịch bệnh xã;
- Như kính gửi;
- Lưu VP./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

   Phạm Ngọc Minh
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