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THÔNG BÁO

Về việc tăng cường khai báo, kiểm soát người từ tỉnh ngoài, 
vùng có dịch vào địa bàn huyện

Hiện nay, nhiều người dân tại các tỉnh, thành phía Nam đang di chuyển về 
quê với số lượng người rất lớn. Trong đó, có những người quê Hải Dương trở về 
huyện. Trong khi các tỉnh thành phía Nam dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến 
phức tạp, sẽ là nguy cơ cao làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng nếu không được 
kiểm soát chặt chẽ. Nhằm ngăn chặn sớm nguy cơ lây nhiễm mầm bệnh từ bên 
ngoài vào địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện- Trưởng ban chỉ đạo phòng 
chống dịch COVID- 19 huyện thông báo:

1. Người từ tỉnh ngoài về huyện (kể cả người Hải Dương trở về từ tỉnh 
ngoài) phải khai báo đầy đủ, kịp thời, trung thực với Trạm Y tế  xã, thị trấn; tổ 
COVID cộng đồng để được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch.

2. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các xã, thị trấn:
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ những trường hợp từ 

tỉnh ngoài về địa phương. Xử lý nghiêm những trường hợp không khai báo hoặc 
khai báo chậm.

- Ngoài việc khai báo của người dân, phải kiểm tra các kết quả xét 
nghiệm SARS- Co-2, Giấy chứng nhận tiêm chủng (nếu có) và áp dụng các biện 
pháp cách ly, theo dõi sức khoẻ, lấy mẫu theo đúng quy định tại công văn số 
3625/UBND VP ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh. Những trường hợp chưa được 
tiêm vắc xin hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi không về gia đình, đến ngay Trạm Y tế 
khai báo, cách ly tập trung theo quy định. Trường hợp có vướng mắc phải báo 
cáo kịp thời Ban chỉ đạo huyện để xử lý.

- Uỷ ban nhân dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện kêu gọi người 
dân trở về từ các tỉnh thành phía Nam, các vùng có dịch nêu cao trách nhiệm với 
bản thân, gia đình và cộng đồng, chủ động khai báo y tế chậm nhất sau 02 h kể từ 
khi về đến gia đình, cơ quan, doanh nghiệp.

- Đề nghị nhân dân thông tin về các trường hợp không khai báo, trốn khai 
báo, khai báo chậm đến các cơ quan chức năng. Địa chỉ tiếp nhận khai báo: 
Trưởng thôn, khu dân cư, Tổ COVID cộng đồng, Tổ an toàn COVID (do UBND 
các xã, thị trấn cung cấp số diện thoại) và Trạm Y tế các xã, thị trấn.

Đây là thời điểm nguy cơ cao lây lan dịch bệnh vào địa bàn huyện, đề 
nghị Nhân dân và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, UBND các xã, thị trấn, các 
thôn, khu dân cư, các lực lượng chức năng chung tay đẩy lùi dịch bệnh./. 

- BCĐ PC dịch bệnh Covid-19 tỉnh
- Sở Y tế tỉnh                                           (để b/c)
- Thường trực HU, HĐND huyện 
- Chủ tịch, PCT.UBND huyện; 
- Các thành viên BCĐ huyện;
- Đài phát thanh;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

 CHỦ TỊCH 

Vũ Thị Hà






		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-07T10:57:17+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân Huyện Tứ Kỳ<ubnd.tuky@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-07T10:57:26+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân Huyện Tứ Kỳ<ubnd.tuky@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-07T10:57:48+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân Huyện Tứ Kỳ<ubnd.tuky@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




