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        Kính gửi:     

  

 

- Các phòng, ban, ngành huyện; 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 3944/UBND-KGVX ngày 17/9/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc phòng, chống dịch COVID-19 khi thực hiện giãn cách xã hội 

và tăng cường giãn cách xã hội theo Công điện số 1409/CĐ-BYT ngày 15/9/2021 

của Bộ trưởng Bộ Y tế, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành huyện, 

UBND các xã, thị trấn, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - 

xã hội huyện theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện các nội dung sau: 

1. Khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội (sau đây 

gọi là giãn cách) phải xác định được phạm vi, quy mô giãn cách theo nguyên tắc ở 

phạm vi nhỏ nhất, hẹp nhất có thể (thôn, xóm, khu phố…). Xác định mục tiêu thực 

hiện giãn cách là phải kiểm soát dịch nhanh nhất có thể (trong thời gian 14 ngày) và 

triển khai quyết liệt hiệu quả các biện pháp bao gổm: (1) Thực hiện nghiêm việc 

giãn cách; (2) Đảm bảo lương thực thực phẩm cho người dân, không để thiếu ăn, 

thiếu mặc; (3) Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp về y tế như xét 

nghiệm, điều trị, tiêm chủng, đảm bảo người dân được tiếp cận y tế từ sớm, từ xa, 

ngay từ cơ sở; (4) Đảm bảo an dân, an ninh, an toàn trật tự xã hội; (5) Tuyên 

truyền, vận động và huy động người dân tham gia công tác phòng, chống dịch. 

2. Thần tốc xét nghiệm là then chốt, quan trọng nhằm sớm kiểm soát dịch. 

Đối với các địa bàn nguy cơ rất cao, nguy cơ cao phải xét nghiệm toàn bộ người 

dân trên địa bàn 03 lần trong 07 ngày, ưu tiên sử dụng xét nghiệm kháng nguyên 

nhanh để bóc tách ngay các trường hợp F0 nhằm cách ly nguồn lây nhiễm và điều 

trị kịp thời. Có thể kết hợp xét nghiệm kháng nguyên nhanh và xét nghiệm 

Realtime RT-PCR (RT-PCR). Đối với các địa bàn còn lại, thực hiện xét nghiệm 

từ 05 - 07 ngày/lần. Thực hiện việc gộp mẫu theo điều kiện thực tiễn, theo hộ gia 

đình, phòng ở và các hộ liền kề. Khi xét nghiệm RT-PCR phải đảm bảo trả kết 

quả trong thời gian 12 giờ. Thực hiện xét nghiệm dứt điểm theo từng địa bàn và 

đảm bảo không để lây nhiễm chéo khi thực hiện lấy mẫu. 
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3. Tập trung lực lượng lấy mẫu cho các địa bàn nguy cơ rất cao, nguy cơ 

cao; chia nhỏ điểm lấy mẫu, tổ chức nhiều đội lấy mẫu; việc lấy mẫu xét nghiệm 

kháng nguyên nhanh có thể được thực hiện bởi tình nguyện viên hoặc người dân. 

Khẩn trương điều động lực lượng ở các địa bàn đang ở mức bình thường mới để 

tập trung hỗ trợ lấy mẫu cho các địa bàn nguy cơ rất cao, nguy cơ cao. Trường 

hợp vượt quá khả năng, kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 

huyện để xây dựng phương án hỗ trợ, giải quyết. 

4. Thành lập và triển khai ngay các trạm y tế lưu động tại xã, thị trấn có 

nguy cơ rất cao, nguy cơ cao; địa điểm có thể lựa chọn tại trường học, nhà văn 

hóa, khu công sở… trên địa bàn theo nguyên tắc gần dân nhất. Về nhân lực, trang 

thiết bị, thuốc và hoạt động thực hiện theo các hướng dẫn của  Bộ Y tế (Quyết 

định 4041/QĐ-BYT ngày 21/8/2021; Quyết định 4038/QĐ-BYT ngày 21/8/2021; 

Quyết định 4109/QĐ-BYT ngày 26/8/2021; Quyết định 4349/QĐ- BYT ngày 

10/9/2021). Chuẩn bị sẵn sàng về địa điểm, trang thiết bị, nhân lực đối với các xã, 

thị trấn ở mức có nguy cơ và bình thường mới để kịp thời triển khai khi nâng mức 

nguy cơ. 

5. Thực hiện liên tục việc đánh giá nguy cơ để quyết định việc giãn cách và 

nới lỏng giãn cách. Việc nới lỏng giãn cách phải thực hiện từng bước, chắc chắn 

và phải tiếp tục xét nghiệm tầm soát theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, nghiêm 

túc thực hiện các nôị dung trên./. 

Nơi nhận:                                                                        
- Như trên; 

- TT Huyện ủy;     

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

                  Trần Quốc Phong 
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