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Kính thưa toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân!

Tỉnh Hải Dương sau 31 ngày không ghi nhận ca mắc Covid 19 ngoài cộng 
đồng, sáng ngày hôm nay 23/9/2021 Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh (CDC) công 
bố 01 ca dương tính với SARS-Cov2 (liên quan đến lái xe đường dài), cụ thể là chị 
Nguyễn Thị Biển sinh năm 1971, địa chỉ tại thôn Vân Am, xã Yết Kiêu, huyện Gia 
Lộc bán hàng ăn tại quán Thanh Hải, địa chỉ: Thôn Nghiên Phấn, xã Gia xuyên, TP 
HD.
 Để giữ vững thành quả chống dịch, ổn định đời sống nhân dân và các hoạt động 
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong tình hình mới, Chủ tịch UBND xã, 
Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 xã thông báo và yêu cầu 
toàn thể nhân dân  thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ sau:

1. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của xã, các tổ Covid cộng 
đồng  nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện kiểm soát chặt chẽ người từ các địa 
phương khác vào xã nhà (kể cả người địa phương trở về từ tỉnh ngoài) phải có kết quả 
xét nghiệm SARS-CoV- 2 âm tính bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ; 

Các tổ an toàn Covid tại trụ sở UBND xã, trạm y tế, các trường học trên địa bàn 
xã theo dõi, kiểm soát chặt chẽ người đến giao dịch tại cơ quan.

2. Toàn thể nhân dân tiếp tục thực hiện tốt nguyên tắc 5K trong phòng, chống dịch 
bệnh như khuyến cáo của Bộ Y tế về việc đeo khẩu trang bắt buộc khi ra ngoài 
đường, đến nơi công cộng hoặc khi tiếp xúc với nhiều người khác, thường xuyên rửa 
tay bằng cồn hoặc nước sát khuẩn, khử khuẩn tại các khu vực cách ly, các khu dân cư 
tập trung, nơi công cộng như: chợ, siêu thị, trường học, cơ sở sản xuất, bến xe...trên 
các phương tiện giao thông công cộng, đặc biệt là tại các cơ sở khám chữa bệnh. 

Không tập trung quá 10 người trong cùng một thời điểm tại khu vực công cộng, 
ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và phải đảm bảo giãn cách tối thiểu 02 
mét khi tiếp xúc.



Tiếp tục nâng cao tinh thần, trách nhiệm của bản thân và cộng đồng trong công 
tác phòng chống dịch, không chủ quan, lơ là, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ 
mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch 
bệnh của cơ quan chức năng và cộng đồng. Các cá nhân đang thực hiện cách ly tại 
nhà yêu cầu thực hiện nghiêm theo quy định, đồng thời làm tốt các biện pháp phòng 
dịch khác theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Các gia đình có đám cưới nếu đã bố trí rồi, thì phải tổ chức đơn giản, gọn nhẹ 
trong gia đình, không tổ chức ăn uống đãi khách. Các gia đình có đám hiếu, tổ chức 
đơn giản, gọn nhẹ, không mời khách tổ chức ăn uống. Các đám hiếu, hỉ phải thực hiện 
đầy đủ các biện pháp phòng dịch như: sát khuẩn tay thường xuyên, đeo khẩu trang, 
giữ khoảng cách giao tiếp tối thiểu 1m. Đồng thời phải ghi danh sách tất cả những 
người tham gia trong suốt quá trình tổ chức.

3. Các nhà trường: Mầm Non, Tiểu học, THCS phải đảm bảo thực hiện tốt các biện 
pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19 trong trường học 

4. Trạm y tế xã phối hợp với Trung tâm y tế huyện triển khai tổ chức tiêm chủng vắc xin 
phòng COVID-19 đảm bảo an toàn, đúng kế hoạch.

Lực lượng công an xã, tổ tuần tra, kiểm soát dịch bệnh Covid 19, Trạm y tế xã, 
thành viên các tổ Covid cộng đồng thường xuyên kiểm tra, giám sát vệc chấp hành 
của nhân dân. Nếu phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

5. Các nội dung khác không đề cập trong thông báo này tiếp tục thực hiện theo các 
Văn bản chỉ đạo trước đây của UBND xã và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh 
COVID-19 của xã.

Vậy UBND xã Bình Lãng thông báo để nhân dân nắm được, yêu cầu toàn thể 
nhân dân nghiêm túc thực hiện./
Nơi nhận:
- TT Đảng, TT HĐND;
- Lãnh đạo UBND;
- MTTQ và các đoàn thể;
- BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid 19;
- Đài Truyền thanh xã;
- Ban biên tập Trang TTĐT xã;
- Lưu VP

CHỦ TỊCH

 Trần Xuân Mãng
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