
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HOÀNG HOA THÁM 

 

Số:    12 /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hoàng Hoa Thám, ngày 4 tháng 10 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Tăng cường một số biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa 

bàn xã Hoàng Hoa Thám 

 Thực hiện công văn số 132/TB-VP ngày 03 tháng 11 năm 2021 của 

UBND thành phố Chí Linh thông báo về việc thực hiện kết luận của Phó chủ 

tịch UBND thành phố- Phó trưởng ban thường trực BCĐ phòng chống dịch 

bệnh Covid-19 về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành 

phố. UBND xã điều chỉnh một số biện pháp như sau: 

BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã Hoàng Hoa Thám kêu gọi toàn 

thể nhân dân xã thực hiện khai báo y tế trung thực khi từ vùng dịch về, nêu cao 

tinh thần tự giác của mỗi người, nhất là khi phát hiện người về từ vùng dịch 

không tự giác khai báo y tế, thông tin cho chính quyền địa phương để thực hiện 

các quy định phòng chống dịch. 

Tổ Covid-19 cộng đồng tại các thôn tăng cường phát hiện người từ vùng 

dịch về địa phương khai báo y tế không trung thực; kiểm tra, giám sát việc cách 

ly tại nhà; động viên người dân thực hiện cách ly tập trung nếu không đủ điều 

kiện cơ sở vật chất cách ly tại nhà, đảm bảo không để dịch lây lan ra cộng đồng. 

Đối với các sự kiện tập trung đông người, đám cưới, đám tang… khuyến 

khích người dân tổ chức đơn giản, hạn chế tối đa số lượng khách dự. Khuyến 

cáo không mời khách từ các địa phương có ca lây nhiễm trong cộng đồng, nếu 

có khách mời là người ngoài thành phố, phải lập danh sách theo dõi và báo cáo 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã.  

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa 

bàn xã. Xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống 

dịch (nhất là đối với các trường hợp cách ly y tế tại nhà không nghiêm túc). 
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