ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 173 /UBND-YT

Tam Điệp, ngày 16 tháng 02 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện Kết luận số 14/KLUBND của đồng chí Phó Chủ tịch
Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng
Ban Chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh

Kính gửi: - Trưởng Công an thành phố;
- Trưởng phòng Y tế thành phố;
- Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn;
- Chủ tịch UBND các phường, xã.
Thực hiện Kết luận số 14/KL-UBND ngày 16/02/2022 của đồng chí Phó Chủ
tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh;
Để đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới, UBND
thành phố yêu cầu Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Trưởng
phòng Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị
trên địa bàn, Chủ tịch UBND các phường, xã và nhân dân trên địa bàn với tinh thần
trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, tổ chức thực hiện quyết liệt, khẩn trương, có
hiệu quả các nội dung sau:
1. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống
dịch của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19
tỉnh, UBND thành phố và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố.
2. Tuyên truyền, vận động người dân, cán bộ, công chức, viên chức và người
lao động nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19:
thực hiện nghiêm thông điệp 5K; tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
cho bản thân, gia đình và xã hội; thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống
dịch khi cách ly, điều trị tại nhà; tích cực phát hiện người bị nhiễm bệnh Covid-19
(F0) không tự giác khai báo hoặc khai báo không trung thực để thông báo cho Trạm
Y tế các phường, xã hoặc UBND các phường, xã kịp thời thực hiện các biện pháp
quản lý, giám sát y tế theo hướng dẫn. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, có quan
điểm không đúng về phòng, chống dịch Covid-19 trong thời điểm hiện tại.
3. Tổ chức tiêm vét cho những người chưa tham gia tiêm vaccine Covid-19.
Khẩn trương tiêm mũi 3 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn thành
phố theo kế hoạch. Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để triển khai tiêm vaccine
Covid-19 cho đối tượng là trẻ em trong độ tuổi từ 5 - 11 tuổi theo sự chỉ đạo, hướng
dẫn của cấp có thẩm quyền.
4. Thực hiện nghiêm túc việc cách ly F1 tại cơ sở cách ly tập trung hoặc tại
nhà nếu đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế. Trong trường hợp đặc biệt, nếu
thực hiện khác, Trưởng Công an thành phố, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự
thành phố, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể và tương đương, Chủ tịch
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UBND các phường, xã chủ động quyết định nhưng phải đảm bảo không để lây lan
dịch bệnh và chịu trách nhiệm về nội dung này.
Thành lập các Trạm y tế lưu động trên địa bàn. Tổ chức điều trị tại nhà đối
với các F0 không có triệu chứng thuộc những trường hợp sau: Cả gia đình nhiễm
Covid-19; trẻ em dưới 16 tuổi; người cao tuổi, người bị bệnh hiểm nghèo giai đoạn
cuối có nguyện vọng điều trị tại nhà; các trường hợp đặc biệt khác do Ban Chỉ đạo
phường, xã quyết định trên cơ sở tự nguyện và đáp ứng đủ các điều kiện điều trị tại
nhà theo quy định của Bộ Y tế.
Giám đốc Trung tâm Y tế, Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm
trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố nếu để dịch bệnh lây lan do
không thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định khi tổ chức
cách ly, điều trị F0 tại nhà.
5. Phòng Y tế thành phố
- Tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch, phương án, kịch bản
phòng chống dịch mới phù hợp với tình hình dịch hiện tại và điều kiện thực tế trên
địa bàn; thành lập các Trạm y tế lưu động; rà soát, đề nghị BCĐ phòng, chống dịch
Covid-19 tỉnh và Sở Y tế thành lập các cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19
độc lập trên địa bàn.
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiến hành kiểm tra, giám sát đối
với các cơ sở kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế trên địa bàn trong việc thực hiện
các quy định pháp luật.
6. Trung tâm Y tế thành phố
- Chỉ đạo sát sao việc tổ chức phân loại bệnh nhân F0 để có hướng điều trị
thích hợp.
- Hướng dẫn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các phường, xã phương pháp
cách ly, quản lý đối với F1, phương pháp cách ly, hướng dẫn xét nghiệm, điều trị,
quản lý đối với F0 điều trị tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Phối hợp với UBND các phường, xã chỉ đạo Trạm Y tế các phường, xã thực
hiện đầy đủ các biện pháp, yêu cầu, điều kiện khi tổ chức cách ly F0 tại nhà, đảm
bảo an toàn cho bệnh nhân, không để lây lan dịch bệnh.
- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức hướng dẫn chi tiết và giám
sát công tác phòng, chống dịch tại các trường học nhằm đảm bảo việc dạy và học
trực tiếp an toàn, hiệu quả.
7. Công an, Ban Chỉ huy quân sự thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị
trong việc quản lý, đảm bảo an ninh trật tự tại các Khu cách ly tập trung, Trạm Y tế
lưu động, cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân Covid -19 trên địa bàn.
8. Phòng Tài chính và kế hoạch thành phố
Chủ trì phối hợp với Phòng Y tế hướng dẫn các chế độ phòng, chống dịch
Covid-19 theo quy định cho các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã.
9. Phòng Kinh tế, Phòng Lao động, Thương binh và xã hội, Liên đoàn Lao
động thành phố chỉ đạo quyết liệt, nghiêm túc công tác phòng, chống dịch tại khu
công nghiệp; kiểm tra phương án phòng chống dịch tại các doanh nghiệp, xí nghiệp
thuộc thẩm quyền quản lý.
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10. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tuyên truyền,
vận động các đoàn viên, hội viên thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống
dịch; vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ các phương tiện phục vụ công tác phòng,
chống dịch Covid-19.
11. Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND thành phố hướng dẫn các
phường, xã xây dựng quy trình quản lý chất thải cho điều trị F0 tại nhà theo quy định.
12. UBND các phường, xã
- Tổ chức điều trị tại nhà đối với các F0 không có triệu chứng thuộc những
trường hợp sau: Cả gia đình nhiễm Covid-19; trẻ em dưới 16 tuổi; người cao tuổi,
người bị bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối có nguyện vọng điều trị tại nhà; các
trường hợp đặc biệt khác do Ban Chỉ đạo phường, xã quyết định trên cơ sở tự
nguyện và đáp ứng đủ các điều kiện điều trị tại nhà theo quy định của Bộ Y tế và
theo hướng dẫn tại Công văn số 412/SYT-NVY ngày 14/02/2022 của Sở Y tế về
việc hướng dẫn tạm thời cách ly, chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà. Thống
kê, tổng hợp danh sách các trường hợp F0 đủ điều kiện cách ly, điều trị tại nhà và
kết thúc cách ly, điều trị tại nhà báo cáo UBND thành phố (qua phòng Y tế) trước
15h00 hàng ngày.
- Đối với các trường hợp không đủ điều kiện cách ly, điều trị tại nhà tổng hợp
danh sách báo cáo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố, để đưa vào khu cách ly,
điều trị tập trung theo quy định.
- Phối hợp với Trung tâm Y tế tổ chức, quản lý những F0 được điều trị tại
nhà theo đúng quy trình, quy định;
- Phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế tổ chức tiêm vét và tiêm vaccin
mũi 3 cho công dân từ 18 tuổi trở lên theo kế hoạch.
Yêu cầu Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trên địa
bàn thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ nghiêm
túc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên. Giao Phòng Y tế theo dõi, đôn đốc,
kiểm tra, thường xuyên tổng hợp kết quả, kịp thời tham mưu phương án giải quyết
các vấn đề đột xuất, phát sinh, báo cáo UBND thành phố, Ban Chỉ đạo thành phố
theo quy định.
(Gửi kèm theo bản chụp văn bản số 412/SYT-NVY ngày 14/02/2022 của Sở Y tế)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Sở Y tế;
(để b/c)
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, YT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hoàng Mạnh Hùng

