UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 334/SYT-NVY

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 01 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tiếp tục thực hiện các biện
pháp phòng chống dịch COVID-19

Kính gửi:
- Các Sở, ban ngành Tỉnh;
- Các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện Quyết định số 57/QĐ-UBND-HC ngày 19 tháng 01 năm 2022
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc điều chỉnh, áp dụng các biện pháp
hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh;
Mặc dù tình hình dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên tìm
ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp, xuất hiện chủng Omicron khả năng lây
nhiễm cao. Đặc biệt trong dịp Tết cổ truyền sắp đến, người dân tụ họp gia đình
nhiều dễ dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch.
Nhằm chủ động ứng phó tình huống xảy ra dịch bệnh lây lan mạnh, Sở Y
tế đề nghị các đơn vị tổ chức, cá nhân tiếp tục thực hiện các biện pháp sau:
1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2022
của UBND Tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán
Nhâm Dần năm 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
2. Yêu cầu người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch,
quy tắc 5 K cao nhất có thể.
- Tránh các cuộc tập trung đông người khi không cần thiết. Tránh tiếp xúc
ăn uống đặc biệt thăm viếng người cao tuổi, người có yếu tố nguy cơ mà thiếu
tuân thủ quy tắc 5K.
- Đặc biệt những người nhập cảnh và gia đình phải thực hiện nghiêm việc
khai báo y tế, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, không ra khỏi nơi lưu trú
trong thời gian cách ly và xét nghiệm SARS-CoV-2 qui định.
- Nâng cao cảnh giác của người dân trước biến thể Omicron, tham gia
tiêm vắc xin đầy đủ, không lơ là chủ quan ngay cả khi đã tiêm đủ 02 mũi và mũi
thứ 3 vắc xin phòng COVID-19.
- Mỗi người nên chuẩn bị sẵn 1 test nhanh kháng nguyên COVID-19. Khi
nghi ngờ có dấu hiệu mắc COVID-19 thì nên sử dụng test nhanh, hạn chế giao
tiếp, xin tư vấn chuyên môn của y tế.
Sở Y tế đề nghị lãnh đạo các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Tỉnh (báo cáo);
- UBND huyện, thành phố:
- BGĐ Sở Y tế (biết);
- TT KSBT Tỉnh (thực hiện);
- Các phòng chức năng Sở;
- Lưu: VT, NVY.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Tạ Tùng Lâm

