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THÔNG BÁO 

V/v tăng cƣờng phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trong tình hình mới 

 

Trước tình hình đại dịch Covid 19 đang diễn biến phức tạp, khó lường; 
từ ngày 25/7/2020 đến nay, tại Tp Đà Nẵng và một số tỉnh, thành khác đã 
ghi nhận nhiều ca nhiễm bệnh mới trong cộng đồng; đáng quan tâm là 
chưa xác định được nguồn gốc lây nhiễm; chủng virus được ghi nhận có 
độc lực cao, khả năng lây lan nhanh. Tỉnh Quảng Trị tiềm ẩn nhiều nguy 
cơ khi có số lượng lớn người dân đi tham quan, du lịch, công tác, lao 
động, học tập và thăm thân nhân ở thành phố Đà Nẵng trở về địa phương.  

Thực hiện Công văn số 2277-CV/TU ngày 30/7/2020 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy về “tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
trong tình hình mới”; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 30/7/2020 của UBND 
tỉnh về việc “tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-
19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” và Công văn chỉ đạo 
của Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh, để góp phần ngăn chặn sự lây lan của 
dịch và đảm bảo an toàn về sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức và 
người lao động, cơ quan Hội Nông dân tỉnh tiếp tục triển khai một số biện 
pháp phòng, chống dịch Covid 19 trong tình hình mới như sau: 

I- Đối với cơ quan:  

1. Tuyên truyền phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch; quán triệt 
cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan không đưa 
tin đồn thất thiệt về dịch bệnh; 

2. Bổ sung nước rửa tay tại các nhà vệ sinh của cơ quan; bình nước 
(gel) rửa tay để tại nơi ra, vào cơ quan; 

3. Thường xuyên phát động vệ sinh khuôn viên cơ quan; 

4. Điều chỉnh lịch và quy mô tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị, hội 
thảo… khi cần thiết để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh; 

5. Có cơ chế cho phép cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại nhà 
đối với những trường hợp từ vùng dịch trở về và trường hợp có tiếp xúc 
với người nghi mắc bệnh; 

6. Khi có trường hợp nghi ngờ mắc bệnh cần thực hiện cách ly ngay, 
đồng thời thông báo cho cơ quan y tế.  

 



II- Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan:  

1. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng dưới vòi nước sạch, 
hoặc bằng dung dịch sát khuẩn có cồn (ít nhất 60% cồn); 

2. Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công 
cộng và đến cơ sở y tế; 

3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Che miệng và mũi khi ho hoặc 
hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải, khuỷu tay áo; 

4. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý xây 
dựng lối sống lành mạnh; 

5. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc. 

6.  Nếu có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi, và khó thở, hãy tự cách ly tại  nhà, 
đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám  và 
điều trị. 

7. Hạn chế đi đến nơi công cộng , các khu vực tập trung đông người . 
Hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết. 

8. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại  https://tokhaiyte.vn hoặc tải 
ứng dụng NCOVI từ địa chỉ https://ncovi.vn  và thường xuyên cập nhật 
tình trạng sức khoẻ của bản thân. 

9. Cài  đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm 

COVID-19, giúp  bảo vệ bản thân và gia đình: https://www.bluezone.gov.vn 

III- Đối với tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác:  

- Thực hiện đúng nội quy cơ quan; 

- Rữa tay sát khuẩn (qua bàn rửa tay sát khuẩn) trước khi vào Văn 
phòng liên hệ công tác.  

Văn phòng, các Ban, Trung tâm tiếp tục quán triệt thực hiện các biện 
pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan; chấp hành 
nghiêm sự chỉ đạo của BCĐ tỉnh và hướng dẫn của các ban, ngành chức 
năng liên quan đến việc phòng chống dịch Covid – 19 một cách có hiệu 
quả; là đầu mối tiếp nhận các thông tin về các trường hợp bị nghi ngờ lây, 
nhiễm bệnh dịch, báo cáo Lãnh đạo cơ quan để có biện pháp xử lý kịp 
thời; đồng thời lập sổ theo dõi tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác./.  

Nơi nhận:  

- Thường trực tỉnh Hội; 

- Các Ban, Văn phòng, Trung tâm; 

- Công ty XKLĐ Thái Bình; 

- Lưu VP. 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN 

 

 

 

Trần Văn Bến 

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 
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