
    ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      TỈNH BÌNH ĐỊNH          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:           /UBND-VX      Bình Định, ngày       tháng     năm 2021 

Về việc tiếp tục tăng cường 

thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các sở, ban, ngành, hội đoàn thể;  

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn. 
 

 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và trong tỉnh vẫn đang 

diễn biến hết sức phức tạp, với chủng vi rút Delta có tốc độ lây lan nhanh và nguy 

hiểm. Tại tỉnh ta liên tiếp ghi nhận các ca mắc mới từ các tỉnh phía Nam về và ngoài 

cộng đồng, trong đó có nhiều trường hợp chưa xác định được nguồn lây, cho thấy nguy 

cơ rất cao dịch bệnh lây lan trên diện rộng nếu các cấp, các ngành không thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh.  

Để chủ động kiểm soát nguy cơ lây nhiễm và bùng phát dịch bệnh trong cộng 

đồng, đảm bảo an toàn sức khỏe và tính mạng cho Nhân dân; Chủ tịch UBND tỉnh yêu 

cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan, 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm các nội dung sau đây: 

1. Đối với các địa phương đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ, cần đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K và 

thông điệp 5T của Bộ Y tế về “Pháo đài” chống dịch COVID-19 trong tăng cường 

giãn cách xã hội; đó là: 

- Tuân thủ nghiêm 5K: Thực hiện nghiêm giãn cách, “ai ở đâu, ở đó”. Cách 

ly người với người, gia đình với gia đình, khu phố với khu phố, thôn xóm với thôn 

xóm, xã phường với xã phường... Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K khi phải ra khỏi 

nhà. 

- Thực phẩm đủ tại nhà: Cung cấp đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu 

phẩm, để người dân an tâm ở nhà. Đảm bảo an sinh xã hội tại nhà, đặc biệt quan tâm 

tới gia đình có người nhiễm, người có hoàn cảnh khó khăn, nhóm dễ bị tổn thương... 

- Thầy, thuốc đến tận gia: Bảo đảm mọi người dân được chăm sóc y tế. Tổ 

chức trạm y tế lưu động tại các xã/phường để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế; 

tổ chức quản lý, chăm sóc người nhiễm tại các địa phương áp dụng cách ly, điều trị 

F0 tại nhà. Sơ cấp cứu ban đầu và phát thuốc điều trị bệnh mãn tính cho nhân dân. 

- Test COVID tất cả: Thực hiện xét nghiệm tầm soát trên diện rộng cho 

người dân, đặc biệt là tại các địa bàn có nguy cơ rất cao, hoặc nguy cơ cao (vùng đỏ, 

https://suckhoedoisong.vn/kien-tri-thuc-hien-nghiem-5k.html
https://suckhoedoisong.vn/cham-soc-dieu-tri-f0-tai-nha.html
https://suckhoedoisong.vn/cham-soc-dieu-tri-f0-tai-nha.html
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vùng cam) để sàng lọc, phát hiện sớm người nhiễm, hạn chế lây lan ra cộng đồng và 

tổ chức chăm sóc người nhiễm phù hợp.  

- Tiêm chủng tại phường/xã: Tiêm vaccine phòng COVID-19 ngay ở xã, 

phường, tại trạm y tế hoặc điểm tiêm lưu động, bố trí nhiều điểm tiêm để người dân 

trong các nhóm đối tượng tiêm chủng được tiêm vaccine phòng COVID-19 sớm 

nhất, gần nhà nhất có thể. 

2. Đối với các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 

30/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi 

toàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 

của Thủ tướng Chính phủ: 

- Chỉ đạo thực hiện các biện pháp để hạn chế tối đa người dân ra đường trừ 

trường hợp thật sự cấp thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, 

khám, chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác, đi làm việc tại cơ 

quan, công sở, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết 

yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động; đồng thời tăng cường kiểm tra để chấm dứt 

tình trạng tập trung từ 03 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh 

viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa 

điểm công cộng; hạn chế tối đa ra đường sau 21h00 hàng ngày… 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tại trung tâm 

thương mại, siêu thị, chợ theo quy định, nhất là yêu cầu đeo khẩu trang, khai báo y 

tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, quét mã QR-Code đối với người đi làm việc, bán 

hàng, mua sắm hàng hóa (hoặc đăng ký danh sách nếu không sử dụng điện thoại 

thông minh để quét mã QR-Code); sắp xếp, bố trí để giảm mật độ người có mặt tại 

trung tâm thương mại, siêu thị, chợ trong cùng một thời điểm, bảo đảm yêu cầu giãn 

cách; không để cán bộ, nhân viên, người lao động, tiểu thương và người đi mua sắm 

có biểu hiện mệt mỏi, ho sốt, rát họng,... đến làm việc, mua sắm mà không được 

phát hiện. 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, đơn vị, địa phương liên quan 

triển khai thực hiện./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh (báo cáo); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các thành viên TTCH tỉnh; 

- TTYT KSBT tỉnh; 

- Lãnh đạo VP + CV VPUBND tỉnh;  

- Lưu VT, TTTH-CB, K15.                                                                                               

 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

        Lâm Hải Giang     
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