
THÔNG BÁO
V/v Áp dụng tạm thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19

 trên địa bàn xã

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện ta đang diễn 
biến rất phức tạp, đặc biệt liên quan đến ổ dịch tại công ty Gấu bông (GFT).

Hiện trên địa bàn xã đã có 01 trường hợp nghi nhiễm covid-19; 17 trường 
hợp là F1 và 51 trường hợp là F2; các trường F1 đã được đưa đi cơ sở cách ly tập 
trung của huyện; các trường hợp F2 UBND xã đã ra quyết định cách ly y tế tại 
nhà; trước tình hình trên UBND xã ban hành thông báo khẩn về việc tạm thời áp 
dụng các biện pháp phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn xã kể từ 00 giờ ngày 
27/11/2021 cho đến khi có thông báo mới cụ thể như sau:

1. Tạm dừng hoạt động họp chợ gạch; các quán ăn uống giải khát tại chỗ; 
các hoạt động thể thao vui chơi giải trí tại các điểm nhà văn hóa các sân vận động 
các thôn; các đám cưới, đám hỏi. 

2. Đối với các đám sang cát, đám ma, đám giỗ tổ chức gọn nhẹ, hạn chế 
tối đa tập trung đông người; 

3. Tạm dừng việc đến trường đối với các cháu trường mầm non;
4. Thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với những người là công nhân công 

ty gấu bông GFT và những người đi từ tỉnh ngoài, từ vùng dịch về địa bàn xã.
5. Các trường hợp thuộc diện cách ly y tế tại nhà phải chấp hành nghiêm các 

quy định nếu trường hợp nào không chấp hành sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của 
pháp luật. 

6. Đề nghị toàn thể nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, giám sát, phát 
hiện và phản ánh kịp thời những người cố tình không khai báo y tế 

7. Ban công an xã, các ông(bà) trưởng, phó thôn, các tổ covid cộng đồng 
phát huy chức năng nhiệm vụ, tăng cường hoạt động, hiệu quả thực hiện kiểm 
tra, giám sát việc chấp hành các quy định của các trường hợp cách ly y tế tại nhà 
đồng thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các quy định 
về phòng chống dịch bệnh covid - 19.
Nơi nhận:
-BTV đảng ủy;
-BCĐ xã;
-Đài truyền thanh xã;
Lưu VP.
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