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V/v tiếp tục tăng cường các biện
pháp phòng, chống dịch COVID-19

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________________________

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành thị xã;
- Các cơ quan tỉnh, Trung ương trên địa bàn thị xã;
- Mặt trận và các hội, đoàn thể thị xã;
- Các Trường THPT trên địa bàn thị xã;
- UBND các xã, phường.
Thực hiện Công văn số 2309/UBND-KGVX ngày 28/5/2021 của UBND
tỉnh Phú Yên về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch
COVID-19; UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường tập
trung thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác; thực hiện nghiêm ý
kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,
Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thị ủy và UBND thị xã
về phòng, chống dịch COVID-19.
2. Trung tâm Y tế, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, các cơ quan,
đơn vị liên quan và UBND các xã, phường tích cực phối hợp với Ban Quản lý Khu
kinh tế tỉnh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tất cả các khu công
nghiệp, nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn thị xã.
3. Trung tâm Y tế chủ động xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực xét
nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế để không bị động khi dịch phát sinh theo
phương châm 4 tại chỗ; bổ sung trang thiết bị đảm bảo phòng, chống dịch ở cấp độ
cao.
Khẩn trương củng cố các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện
cấp cứu đặc biệt là máy thở, hệ thống ô-xy trung tâm, khí nén, vật tư tiêu hao,
thuốc thiết yếu; tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực để đáp ứng xử lý
các trường hợp cấp cứu và điều trị ca bệnh COVID-19; tham gia các lớp đào tạo,
tập huấn nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị tại các Bệnh viện tuyến cuối (hoặc
đào tạo bằng hình thức trực tuyến).
4. Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh,
các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện khai báo y tế,
theo dõi sức khỏe đối với công nhân các khu công nghiệp bằng các phương thức
khai báo y tế điện tử được thực hiện trên trang: https://tokhaiyte.vn của Bộ Y tế
hoặc thông qua cài đặt và sử dụng một trong các phần mềm ứng dụng: Tờ khai y tế
(Vietnam Health Declaration); Bluezone.
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5. UBND các xã, phường
- Tổ chức thực hiện nghiêm việc khai báo và giám sát y tế đối với tất cả
những người nhập cảnh, những người cách ly tập trung, những người đi qua vùng
dịch và/hoặc đi từ vùng dịch trở về; những công nhân làm việc trong các nhà máy,
khu công nghiệp tại các tỉnh, thành có dịch và các tỉnh, thành lân cận, những người
đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; những người đi tàu bay, tàu hỏa, tàu thủy, xe
buýt tuyến đường dài.
- Tăng cường quản lý người lao động về địa phương, nhất là từ các tỉnh,
thành đang có dịch; phát động, kêu gọi mọi người hưởng ứng, tự nguyện khai báo
y tế toàn dân, theo dõi tình hình sức khỏe, khi có biểu hiện ho, sốt phải thông báo
cho chính quyền địa phương, liên hệ ngay với cơ quan y tế để được kiểm tra, xét
nghiệm.
6. Trung tâm Y tế, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND các xã,
phường tăng cường công tác phối hợp cùng với các ngành, đơn vị chức năng
thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp thuộc diện bắt
buộc phải khai báo y tế nhưng cố tình vi phạm theo quy định tại Nghị định số
117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Sở Y tế;
- TT Thị ủy, TT HĐND thị xã;
- Chủ tịch, PCT UBND thị xã;
- Các ban, ngành thuộc Thị ủy;
- Chánh, PCVP HĐND&UBND thị xã;
- TV BCĐ PC dịch COVID-19 thị xã;
- Cổng TTĐT thị xã;
- Lưu: VT, Minh.
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