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Số:
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Krông Pa, ngày
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tháng
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V/v đẩy mạnh triển khai các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi:
- Các Phòng, ban ngành, đoàn thể của huyện;
- UBND - BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 các
xã, thị trấn.
Thực hiện Văn bản số 1930/UBND-KGVX ngày 26/08/2022 của UBND
tỉnh Gia Lai về việc thực hiện Công điện số 755/CĐ-TTg ngày 25/8/2022 của Thủ
tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid19; Văn bản số 257/CV-BCĐ ngày 26/08/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống
dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai về việc tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng Covid19. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện một số nội
dung như sau:
1. Trung tâm Y tế huyện:
- Đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác tiêm xin phòng COVID-19 đảm bảo
an toàn, hiệu quả; hoàn thành sớm nhất việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi
3 cho người từ 12 tuổi trở lên, mũi 4 cho các đối tượng có chỉ định trên địa bàn
phụ trách theo hướng dẫn của Bộ Y tế; Hoàn thành việc tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ
từ 5 đến dưới 12 tuổi theo kế hoạch, đặc biệt là nhóm trẻ có nguy cơ cao (trẻ béo
phì, mắc bệnh nền, suy giảm miễn dịch…).
- Bám sát diễn biến dịch bệnh Covid-19, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc,
trang thiết bị, vật tư y tế, sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra,
bảo đảm người dân tiếp cận dịch vụ y tế nhanh nhất, sớm nhất, ngay tại cơ sở;
kiên quyết ứng phó kịp thời, hiệu quả trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trở
lại.
- Chủ động, kịp thời cung cấp thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh trên
địa bàn huyện, nhất là nguy cơ do các biến thể mới gây ra, các biện pháp phòng,
chống dịch.
- Thực hiện nghiêm túc các quy trình tiếp nhận, phân loại và điều trị các
trường hợp mắc Covid-19 nhập viện; Thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn chế độ
khai báo, thông tin, báo cáo của bệnh truyền nhiễm ban hành kèm theo Thông
tuw54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế.

2. UBND - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn:
- Chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, các đơn vị trường đẩy mạnh
công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng thuộc địa bàn
quản lý.
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm vắc
xin; vận động sự tham gia tuyên truyền của những người có uy tín tại địa phương;
thông báo lịch tiêm, địa điểm tiêm để người dân biết và tham gia tiêm chủng đầy
đủ.
- Thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người; tiếp tục khẩn trương
tổ chức tiêm chủng lưu động, tại vùng có tỷ lệ tiêm thấp mũi 2 cho trẻ em từ 5
tuổi đến dưới 12 tuổi, tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ người 18 tuổi trở lên để bảo
đảm mục tiêu đề ra.
3. Phòng Văn hóa thông tin; Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao
huyện: tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để người dân thực hiện
nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch, tích cực tiêm vắc xin
phòng Covid-19 để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
4. Đề nghị các Phòng, ban ngành, đoàn thể của huyện: phối hợp với
ngành Y tế tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm vắc xin cho cán bộ, chiến sỹ,
quân nhân, công chức, viên chức, người lao động, học sinh thuộc cơ quan đơn vị
phụ trách, đảm bảo tiêm hết các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Nhận được Văn bản này, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm
túc triển khai thực hiện./.
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