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   Kính gửi:  Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 321/UBND-VP7 ngày 

27/7/2020 về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-

19. Theo đó, hiện nay, tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều 

địa phương đã ghi nhận một số trường hợp người nước ngoài xâm nhập trái phép 

vào Việt Nam, đi sâu vào nội địa qua nhiều tỉnh, thành phố không được kiểm soát, 

cách ly, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Hiện đã có một số 

trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 lây nhiễm từ cộng đồng tại thành phố Đà 

Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi ...Để tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh Covid-19. Giám đốc Sở yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tập trung 

thực hiện các nhiệm vụ sau:  

1. Tiếp tục quán triệt công chức, viên chức, người lao động của đơn vị (sau 

đây gọi chung là cán bộ, công chức): Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, 

của UBND tỉnh và của các cấp, ngành về việc tăng cường các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19; tuyệt đối chủ động, kịp thời không được lơ là, chủ 

quan trong phòng, chống dịch Covid-19. Quán triệt cán bộ, công chức của đơn vị 

từ Đà Nẵng về địa phương từ 11/7/2020 (nếu có) thực hiện khai báo y tế và tự 

cách ly, theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nhà, khi có triệu chứng bất thường như sốt, 

ho, khó thở... cần thông báo cho cơ sở y tế khám và lấy mẫu xét nghiệm theo quy 

định về phòng chống dịch.  

2. Nâng cao ý thức, tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 tại đơn vị; Yêu cầu cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm tự 

bảo vệ mình, gia đình và cộng đồng; thường xuyên theo dõi nắm thông tin tình 

hình dịch bệnh và khai báo y tế; hạn chế tập trung đông người; giữ khoảng cách 

tối thiểu khi giao tiếp, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, nước rửa tay khô; hạn 

chế tham gia các sự kiện như: cưới hỏi, ma chay, giỗ... Thực hiện nghiêm khuyến 

cáo, hướng dẫn của ngành Y tế. (kiểm tra, rà soát việc bố trí xà phòng, nước rửa 

tay sát khuẩn tại khu vực nhà vệ sinh, khu vực cầu thang... để đảm bảo thuận tiện 

cho việc sử dụng).  Tạm dừng các chuyến thăm quan, du lịch, thăm thân và những 

công việc không cần thiết khác đến những địa phương có nguy cơ cao lây nhiễm 

SARS-CoV-2.  
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3. Đối với đội ngũ bảo vệ tại trụ sở Sở và các đơn vị thuộc sở, Chi nhánh văn 

phòng ĐKĐĐ các huyện, thành phố: Hướng dẫn khách đến làm việc tại đơn vị 

thực hiện nghiêm túc Nội quy ra, vào trụ sở cơ quan và các quy định về phòng, 

chống dịch bệnh; khuyến cáo đeo khẩu trang khi đến làm việc, rửa tay bằng Gel 

rửa tay khô diệt khuẩn, xà phòng được bố trí tại cổng cơ quan và các địa điểm 

khác trong cơ quan. (các đơn vị bố trí Gel rửa tay khô để sử dụng). 

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Giao Văn phòng Sở theo dõi, giám 

sát./. 

Nơi nhận: 
 - Như trên; 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 
- Lãnh đạo sở; 
- Lưu: VT, VP. 

Q. GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
Phan Văn Phong 
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