
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN GIA LỘC

Số:          /UBND-VP
V/v điều chỉnh một số biện pháp thích 
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch COVID-19 trên địa bàn huyện

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

Gia Lộc, ngày 15 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: 
      - Các phòng, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 
      - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 3802/UBND- VP ngày 15/10/2021 của UBND 
tỉnh Hải Dương về việc điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn, linh 
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh;

 Để chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch 
COVID-19 trên địa bàn huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo 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 (tương ứng với màu vàng), cấp độ 1 (tương 
ứng với màu xanh) khi vào huyện: 

- Không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2; không áp dụng 
lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 khi vào huyện (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 và các trường hợp nghi ngờ hoặc 
có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3 (vùng cam) khi vào 
huyện 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 qui định tại Công văn 
8399/BYT-MT ngày 06/10/2021 của Bộ Y tế.

3. Trung tâm Y tế huyện xây dựng kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động, 
tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng và cung cấp ôxy y tế cho các 
trạm y tế xã, thị trấn để đáp ứng khi có dịch xảy ra.
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4. UBND các xã, thị trấn:

- Căn cứ vào Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y 
tế tổ chức phân loại đánh giá, xác định cấp độ dịch của địa phương mình. 
Hằng tuần gửi báo cáo kết quả đánh giá cấp độ dịch về Trung tâm Y tế huyện 
(qua Khoa kiểm soát bệnh tật) trước 09h00 sáng ngày thứ 6 để tổng hợp 
(theo phụ lục gửi kèm).

- Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành các biện pháp 
phòng chống dịch của người cách ly tại nhà/nơi lưu trú, người đến từ địa 
phương khác và phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện về các 
hoạt động này. 

- Tăng cường hoạt động của Tổ Covid cộng đồng, xác định rõ vai trò, 
trách nhiệm của từng thành viên trong Tổ đối với việc kiểm soát dịch bệnh tại 
địa bàn phụ trách. 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước huyện nếu 
để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

5. Các nội dung khác thực hiện nghiêm theo Công văn số 3802/UBND- VP 
ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc điều chỉnh một số biện 
pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa 
bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác phòng, 
chống dịch COVID-19 có liên quan.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, 
ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên 
quan khẩn trương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- BCĐ phòng, chống Covid-19 huyện;
- Cổng TTĐT huyện;
- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuấn



Phụ lục:

Phân loại đánh giá, xác định cấp độ dịch của địa phương

TT
Xã, 
thị 

trấn
Tiêu chí 1 Tiêu chí 2 Tiêu chí 3: Phân loại 

cấp độ dịch

Số ca mắc 
mới tại cộng 
đồng/100.00
0 người/tuần 
(số ca)

Tỷ lệ người từ 
18 tuổi trở lên 
được tiêm ít 
nhất 01 liều vắc 
xin phòng 
COVID-19 (%)

người từ 65 
tuổi trở lên 
được tiêm 
đủ liều vắc 
xin phòng 
COVID-19 
(%)

người từ 50 
tuổi trở lên 
được tiêm đủ 
liều vắc xin 
phòng 
COVID-19 
(%)

Thiết lập cơ sở thu dung, 
điều trị và kế hoạch bảo đảm 
số giường hồi sức cấp cứu 
(ICU) tại các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh trên địa bàn, 
thành phố (bao gồm cả y tế 
tư nhân) sẵn sàng đáp ứng 
tình hình dịch ở cấp độ 4

Có kế hoạch thiết lập trạm 
y tế lưu động, tổ chăm sóc 
người nhiễm COVID-19 
tại cộng đồng và có kế 
hoạch cung cấp ôxy y tế 
cho các trạm y tế xã, thị 
trấn để đáp ứng khi có 
dịch xảy ra

Theo đúng 
hướng dẫn Nghị 
quyết số 
128/NQ-CP của 
Chính phủ và 
Quyết định số 
4800/QĐBYT 
của Bộ Y tế

1 Xã A

2 Xã B

…..

Đánh 
giá 

chung

Số ca mắc 
trong tuần 

của xã

(tỷ lệ chung của 
xã)

(tỷ lệ 
chung của 
xã)

(tỷ lệ chung 
của xã)

Có/chưa có Có/chưa có Toàn xã

* Lưu ý: Các xã, thị trấn phải tiến hành đánh giá cấp độ dịch hằng tuần (khi tình hình dịch phức tạp phải tổ chức đánh giá cấp 
độ dịch hằng ngày).
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