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                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /UBND-VP
V/v tăng cường các biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19 trên địa 

bàn huyện

       Thanh Hà, ngày 23 tháng 11  năm 2021

Kính gửi: 
- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Hiện nay, trên địa bàn huyện xuất hiện một số ổ dịch có tính chất rất phức 
tạp lây nhiễm trong cộng đồng, một số trường hợp chưa rõ nguồn lây. Thực hiện 
Công văn số 4218/UBND-VP ngày 16/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải 
Dương về việc tiếp tục điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch 
bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. UBND huyện và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch 
bệnh COVID-19 huyện yêu cầu:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Công văn số 4218/UBND-VP 
ngày 16/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tiếp tục điều chỉnh, 
bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh và 
các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn huyện Thanh Hà theo Công văn số 
4094/UBND-VP ngày 08/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc 
điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa 
bàn tỉnh.

2. Thực hiện nghiêm việc giám sát các trường hợp F1, F2, người từ vùng 
dịch về địa phương cách ly tại nhà; đặc biệt việc thực hiện cách ly tại nhà đối với 
các trường hợp F1 phải thực hiện đúng các quy định theo hướng dẫn của Sở Y tế 
tại Công văn số 3636/HD-SYT ngày 13/11/2021 Hướng dẫn tạm thời Cách ly y tế 
tại nhà cho người tiếp xúc gần với ca bệnh (F1).

3. Bổ sung các biện pháp phòng chống dịch trên đia bàn huyện như sau:
Thực hiện từ 9 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 11 năm 2021 cho đến khi có 

thông báo mới:
a) Đối với các xã: Tân Việt, Thanh Hải, Thanh Khê, Thanh Quang, Vĩnh 

Lập, thị trấn Thanh Hà và các xã khi có xuất hiện các trường hợp F0 trong cộng 
đồng: 

Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh ăn uống phục vụ khách tại chỗ, 
chỉ được bán mang về.

b) Đối với việc tổ chức đám hỏi, đám cưới, tổ chức lễ tang, nghi lễ 49 ngày, 
100 ngày, cải táng phải tổ chức nhanh gọn, không tập trung quá 30 người trong 
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cùng một thời điểm tại cùng một khu vực và phải đảm bảo các điều kiện về phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19.

4. Các xã, thị trấn cần đẩy mạnh vai trò của Tổ Covid cộng đồng, gắn trách 
nhiệm từng thành viên Tổ Covid cộng đồng trong việc quản lý, giám sát, theo dõi 
địa bàn; đặc biệt trong việc quản lý, giám sát việc thực hiện các quy định phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19 đối với các trường hợp người cách ly tại nhà, người 
về từ vùng dịch, người có biểu hiện ho sốt cộng đồng...

5. Các nội dung khác không đề cập trong Văn bản này tiếp tục thực hiện 
theo các Văn bản chỉ đạo trước đây của UBND tỉnh, huyện và Ban Chỉ đạo phòng 
chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, huyện.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện, UBND 
các xã, thị trấn và các doanh nghiệp trên phạm vi toàn huyện nghiêm túc triển khai 
thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;
- BTV Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- BCĐ phòng chống COVID-19 huyện;
- Đài phát thanh huyện, Cổng TTĐT huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Mạnh
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