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THÔNG BÁO
Kết luận của BCĐ phòng, chống dịch covid-19 thành phố
tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 ngày 03/01/2022
––––––––––––
Chiều ngày 03/01/2022, đồng chí Vũ Trí Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí
thư Thành ủy, Trưởng BCĐ phòng chống dịch Covid-19 thành phố chủ trì họp
về công tác phòng chống dịch Covid-19. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, đề
xuất kiến nghị, đồng chí Trưởng BCĐ thành phố kết luận, chỉ đạo như sau:
I. Về biện pháp dập dịch Covid-19:
1. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố:
- Các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS tạm nghỉ học từ ngày
04/01/2022 để phòng chống dịch cho đến khi có thông báo mới.
- Các trường có hoạt động giáo dục Trung học phổ thông và giáo dục thường
xuyên trên địa bàn tạm dừng đến trường từ ngày 04/01/2022 (trừ Trường Phổ thông
Dân tộc nội trú tỉnh) để phòng, chống dịch cho đến khi có thông báo mới.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo: phải thường xuyên nắm chắc tình hình diễn
biến, công tác phòng chống dịch bệnh trong ngành (số F0, F1, F2 là giáo viên,
học sinh đang điều trị, cách ly tại nhà; việc ký cam kết chấp hành quy định
phòng chống dịch đối với các trường hợp này; tiến độ tiêm vắc xin…), hằng
ngày tổng hợp tình hình, báo cáo BCĐ thành phố.
3. Đối với các F0, F1, F2 đang điều trị, cách ly tại nhà:
- Yêu cầu BCĐ các phường, xã phải quản lý thật chặt (nắm danh sách và ít
nhất 2 lần/ngày kiểm tra, hỏi thăm từng trường hợp).
- Trung tâm Y tế chỉ đạo thực hiện nghiêm việc xét nghiệm tầm soát 2
ngày/lần để chủ động phát hiện F0.
4. Giao Trung tâm Y tế chủ động đề xuất với Chủ tịch UBND thành phố về
việc mua sắm vật tư sinh phẩm, trang thiết bị y tế… đảm bảo đáp ứng yêu cầu
phòng chống dịch Covid-19.
5. BCĐ các phường, xã: Nâng cao trách nhiệm các tổ covid cộng đồng, tổ
liên gia tự quản trong việc tuyên truyền, giám sát các trường hợp F0, F1, F2 điều
trị, cách ly tại nhà; thường xuyên kiểm tra, xử phạt nghiêm các trường hợp vi
phạm quy định phòng chống dịch.
II. Công tác phòng chống dịch:
1. Duy trì chặt chẽ các chốt kiểm soát dịch của thành phố.

2. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các nguồn lây.
Các ngành thành viên BCĐ thành phố rà soát, đánh giá kỹ nguy cơ xảy
ra/lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trong lĩnh vực, đơn vị phụ trách và đề xuất
biện pháp khắc phục với BCĐ thành phố (qua Phòng Y tế). Phòng Y tế tổng hợp
báo cáo tại buổi họp BCĐ thành phố ngày 07/01/2022.
3. Về lực lượng hỗ trợ công tác phòng chống dịch: Giao Phòng Y tế thành
phố tham mưu trưng dụng lực lượng có chuyên môn y tế, phương tiện hỗ trợ công
tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố (Trung tâm Y tế đề xuất nhu cầu).
Giao đ/c Ngô Sỹ Long - Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng Ban Dân vận Thành
ủy chủ trì, phối hợp với Thành Đoàn huy động lực lượng toàn dân tham gia công
tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.
4. Giao Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố chủ trì, phối
hợp với Phòng Y tế thành phố xây dựng tờ rơi hướng dẫn việc cách ly, điều trị
F0 tại nhà và chuyển BCĐ các phường, xã để phát tới 100% gia đình có F0 đang
cách ly, điều trị tại nhà, xong trong ngày 06/01/2022.
5. Phòng Y tế thành phố chủ trì, phối hợp với Trung tâm y tế: khẩn trương
tổ chức tập huấn cho lực lượng hỗ trợ phòng chống dịch về: các kiến thức, kĩ
năng cơ bản (nhận biết bệnh, theo dõi, cấp phát thuốc, tư vấn cách ly, test nhanh,
lấy mẫu…) để hỗ trợ lực lượng y tế trong công tác phòng chống dịch.
Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, UBND tỉnh (b/cáo);
- Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- TT Thành ủy, HĐND TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Các thành viên BCĐ PCD Covid-19 TP;
- Trung tâm VHT&TT (tuyên truyền);
- Đảng ủy, UBND, BCĐ phường, xã (T/h);
- Lưu: VT, YT.
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