UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:728/UBND-THVX

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 12 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện một số biện pháp
phòng, chống dịch COVID-19
trong tình hình mới

Kính gửi:
- Các sở ban, ngành, Tỉnh;
- Bí thư huyện uỷ, thành uỷ;
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Tỉnh ngày 07 tháng 12 năm 2021; để
kịp thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình
mới, Uỷ ban nhân dân Tỉnh có ý kiến như sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả Kế hoạch số 306/KH-UBND
ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh.
2. Tạm dừng hoạt động 11 điểm khai báo y tế trên tuyến đường bộ và 06
điểm trên tuyến đường thủy.
3. Đối với Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố:
- Thực hiện việc đánh giá cấp độ dịch sát với tình hình thực tế trên địa bàn,
áp dụng các biệp pháp tương ứng được quy định tại Kế hoạch số 306/KH-UBND
ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh.
- Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, chỉ áp dụng biện pháp không
phục vụ tại chỗ đối với vùng dịch cấp độ 4, tăng cường việc thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch tại cơ sở theo hướng dẫn tại Quyết định số 5619/QĐ-BYT
ngày 07/12/2021 của Bộ Y tế về phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch
COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng (bao gồm cửa hàng,
quầy hàng kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín, nhà hàng ăn uống), tạm dừng
hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm theo quy định.
- Đẩy nhanh công tác thanh, quyết toán, hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ
phòng, chống dịch COVID-19 tại tuyến cơ sở; huy động các lực lượng tại địa
phương (thanh niên, phụ nữ công an, quân sự...) hỗ trợ lực lượng y tế trong việc
quản lý F1, F0 tại nhà, nơi lưu trú; Uỷ ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm quản
lý F1, F0 tại nhà, nơi lưu trú.
4. Sở Y tế khẩn trương thực hiện các nội dung sau:
- Hướng dẫn việc thực hiện xét nghiệm trong tình hình mới theo hướng dẫn
của Bộ Y tế. Trong đó, tập trung vào đối tượng có triệu chứng lâm sàng như: sốt,
ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở.... và có yếu tố dịch tễ.

- Triển khai ngay hướng dẫn thực hiện phân loại người nhiễm SARS-CoV-2
và định hướng xử trí, cách ly, điều trị theo Quyết định số 5525/QĐ-BYT ngày
01/12/2021 của Bộ Y tế bảo đảm rõ ràng, cụ thể, dễ thực hiện. Thường xuyên
đánh giá, điều chỉnh phát đồ điều trị để nâng cao hiệu quả, giảm số lượng người
chuyển nặng và tử vong.
- Hướng dẫn các địa phương về các trường hợp F1 nguy cơ cao để áp dụng
các biện pháp quản lý, cách ly phù hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bí thư, Phó Bí thư TTTU;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể Tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, THVX (Trung).
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