ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 677 /UBND-HC

Sa Đéc, ngày 17 tháng 8 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tiếp tục tăng cường các biện
pháp phòng, chống dịch Covid-19
trong tình hình mới.

Kính gửi:
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành
phố và các Tổ chức chính trị - xã hội;
- Các cơ quan, ban, ngành Thành phố;
- UBND các xã, phường.
Thực hiện Công văn số 344/UBND-THVX ngày 13 tháng 8 năm 2020
của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19 trong tình hình mới (đính kèm văn bản), Ủy ban nhân dân
Thành phố chỉ đạo:
1. Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng, trên các phương
tiện giao thông công cộng, hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết; khuyến
cáo khai báo y tế, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn.
Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương; các công ty, doanh
nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; công trình giao
thông, xây dựng… phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo
quy định cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và khách đến giao
dịch (hoặc làm việc).
2. Tăng cường giám sát cộng đồng, kịp thời thông tin đến cơ quan y tế địa
phương các trường hợp người đến từ (hoặc đi qua), trở về từ vùng dịch; người
nghi ngờ mắc bệnh, nhất là tại khu (cụm) công nghiệp, nhà trọ… Khi có những
vấn đề nổi cộm, phức tạp, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
Covid-19 Thành phố để cho ý kiến thực hiện.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Tổ chức chính trị - xã
hội Thành phố; Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố: Tiếp tục đẩy mạnh
thông tin, tuyên truyền về tình hình, diễn biến dịch bệnh, các biện pháp phòng,
chống dịch; nhất là thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng, trên
các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tụ tập đông người khi không cần
thiết; khuyến cáo người dân khai báo y tế, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng,
dung dịch sát khuẩn, cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone (ứng dụng phát hiện
tiếp xúc gần) trên điện thoại thông minh để phát hiện, truy vết nhanh những
người có khả năng bị lây nhiễm, phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành Thành phố và Chủ tịch Uỷ
ban nhân dân các xã, phường căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền
được phân cấp, tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên; chịu trách nhiệm trước
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19
tại cơ quan, đơn vị và địa bàn quản lý./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT/TU; TT/HĐND TP;
- CT và các Phó CT UBND TP;
- LĐVP HĐND và UBND TP;
- Lưu: VT + NC/(kn).
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