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THÔNG BÁO  

Về một số nội dung khẩn trong công tác phòng chống dịch Covid - 19   
––––––––––––––– 

 

Tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến hết sức phực tạp, khó lường. 

Ngày 10/11/2021, địa bàn huyện Nghi Xuân đã ghi nhận 02 ca dương tính ở thị 

trấn Xuân An. Tiếp đó, ngày 11/11 phát hiện 05 nhân viên quán Karaoke An 

Hồng, cạnh nhà văn hóa Tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An dương tính, nguy cơ lây 

nhiễm rất cao. 

Ở xã Xuân Thành, có anh Hoàng Danh Huy, nhân viên công ty bất động 

sản có Trụ sở tại ngã tư Xuân Thành, có lịch trình tối ngày 09/11/2021 có tham 

gia hát tại quán Karaoke An Hồng. Sáng ngày 12/11/2021, Tést nhanh tại Trung 

tâm Y tế huyện Nghi Xuân, đã cho kết quả dương tính. 

Vì vậy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã yêu cầu khẩn trương thực hiện một 

số nội dung sau: 

1. Ban chỉ đạo phòng chống Covid – 19 xã nhanh chóng phối hợp với các 

đơn vị thôn xóm thông báo rộng rãi tới Nhân dân những ai có tiếp xúc với: 

- Quán Karaoke An Hồng, TDP 1, thị trấn Xuân An từ ngày 03/11/2021 

lại nay; 

- Anh Hoàng Danh Huy, từ ngày 09/11 lại nay. 

Yêu cầu đến ngay Trạm Y tế xã để thực hiện khai báo gấp. 

2. Nhân dân phải thực hiện nghiêm túc 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, 

tuyệt đối không đi đến các vùng có dịch và hạn chế ra đường khi không có việc 

thật sự cần thiết. 

3. Các đơn vị thôn xóm tập trung cao cho công tác tuyên truyền, đặc biệt 

việc lên loa thôn thông báo cho Nhân dân biết là thật sự cần thiết. Đồng thời chỉ 

đạo và phát huy các Tổ Covid cộng đồng tiếp tục đi từng ngõ, gõ từng nhà, theo 

dõi và nắm bắt các đối tượng khác lạ, những công dân sẽ đi, đến, về địa bàn 

trong thời gian này. Phát hiện và báo ngay về Ban chỉ đạo xã. Tuyền truyền 

công dân từ ngoài tỉnh về phải lên thẳng Trạm Y tế để khai báo trước, không cố 

tình về nhà rồi mới lên thực hiện khai báo. 

Nâng cao tự ý thức tự giác bảo vệ cộng đồng của mỗi người dân. Không 

tổ chức cưới hỏi, đám tang, lễ hội không vượt quá trên 100 người cùng một địa 

điểm. Trường hợp cần thiết tổ chức dưới 50 người, cũng phải tuân thủ nghiêm 

các biện pháp 5K. 



5. Lực lượng công an xã phối hợp chặt chẽ với Trạm Y tế nắm chắc tình 

hình, tổ chức khoanh vùng các điểm F0, truy vết F1, F2 trên địa bàn và xử lý 

nghiêm các tổ chức, cá nhân không chấp hành và vi phạm.  

Trên đây là một số nội dung hết sức quan trọng trong công tác phòng 

chống dịch Covid – 19. Yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo Covid - 19 xã, các 

cấp, các ngành, các đơn vị thôn xóm, đặc biệt là các Tổ Covid cộng đồng phát 

huy cao tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc thực hiện thông báo này. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực: Đảng ủy, HĐND xã; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Các ban, ngành, đoàn thể cấp xã; 

- Thành viên BCĐ Covid 19 xã; 

- Các đơn vị thôn xóm; 

- Trang thông tin điện tử xã; 

- Lưu: VT.
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