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TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 6932 /UBND-VXNV

Ninh Thuận, ngày 21 tháng 12 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường giám sát
và phòng chống dịch
Covid-19 với biến chủng
mới Omicron.

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Thực hiện Công điện số 1745/CĐ-TTg ngày 19/12/2021 của Thủ tướng
Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, kiểm soát biến
chủng mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2 và Công văn số 10737/BYT-DP
ngày 17/12/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn giám sát và phòng chống
Covid-19 biến thể Omicron,
Để chủ động giám sát, phát hiện sớm, giảm thiểu số bệnh nhân chuyển
nặng, tử vong do Covid-19 và biến chủng mới Omicron, Ủy ban nhân dân tỉnh
yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung sau:
1. Theo lĩnh vực nhiệm vụ được giao và địa bàn phụ trách, các cơ quan,
đơn vị, địa phương tăng cường chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng, chống
dịch; đồng thời tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá
nhân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.
2. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:
a) Tiếp tục triển khai các biện pháp xử lý triệt để các ổ dịch, chuỗi lây
nhiễm đang lưu hành tại địa phương, đồng thời giám sát, kiểm soát các trường
hợp từ các tỉnh, thành phố có dịch và trường hợp nhập cảnh đến/về tỉnh.
b) Tổ chức rà soát, bổ sung các nguồn lực và tăng cường nhân lực cho các
Tổ chăm sóc người nhiễm tại cộng đồng trên địa bàn tất cả các thôn, khu phố để
phối hợp quản lý cách ly y tế F1 và cách ly điều trị F0 (nghi ngờ và xác định) tại
nhà, đảm bảo tiếp cận, giám sát đối tượng nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 và cấp
thuốc điều trị sớm cho người mắc Covid-19; Củng cố tổ chức Trạm Y tế lưu
động theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đồng thời chuẩn bị phương án địa điểm làm
việc của Trạm Y tế lưu động để kích hoạt khi cần thiết.
c) Chỉ đạo công tác điều tra danh sách, tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho
tất cả những người thuộc diện chỉ định tiêm (kể cả mũi tiêm bổ sung).

3. Sở Y tế:
a) Tổ chức kiểm tra, thực hiện các giải pháp bổ sung nhân lực y tế cho các
Tổ chăm sóc người mắc Covid-19 tại cộng đồng theo hướng dẫn của Bộ Y tế,
đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ Ủy ban nhân dân huyện, thành phố củng cố tổ chức
Trạm Y tế lưu động để sẵn sàng lưu động triển khai cơ sở điều trị người nhiễm
ngay tại xã, phường, thị trấn hoặc thôn, khu phố có nhiều người mắc Covid-19.
b) Đẩy nhanh tiến độ mua sắm, cung ứng vật tư cho y tế cơ sở phục vụ
công tác theo dõi, chăm sóc người nhiễm tại nhà, tại các Trạm Y tế lưu động;
chủ động liên hệ Bộ Y tế tiếp nhận thuốc kháng vi rút để kịp thời cung ứng, điều
trị cho bệnh nhân.
c) Tăng cường công tác giám sát dịch tễ, phát hiện sớm các ổ dịch, chùm
ca bệnh có diễn biến, đặc điểm bất thường (số mắc, diễn biến nặng hoặc nhập
viện, tử vong tăng bất thường theo thời gian, khu vực địa lý, đối tượng cụ
thể…), trên cơ sở đó chủ động, phối hợp với Viện Pasteur Nha Trang lấy mẫu
giám sát, nghiên cứu phát hiện biến thể/biến chủng mới.
d) Theo dõi thường xuyên diễn biến, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân
tỉnh chỉ đạo kịp thời các biện pháp cần thiết, phù hợp không để bị động, quá tải
hệ thống y tế; theo dõi hướng dẫn mới của Bộ Y tế để cập nhật, đánh giá cấp độ
và các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình dịch.
4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp với Công an tỉnh, Sở
Y tế và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện
đồng bộ, hiệu quả các nền tảng công nghệ thông tin trong công tác khai báo y tế,
tiêm vắc xin và quản lý F1, F0 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời hướng dẫn các cơ
quan thông tấn, báo chí tăng cường tuyên truyền nâng cao tinh thần, trách nhiệm
chủ động phòng chống dịch trong toàn xã hội, ngăn chặn kịp thời những nguy cơ
dịch Covid-19 bùng phát trong cộng đồng.
5. Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Đài Phát thanh các
địa phương, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao
nhận thức của người dân, doanh nghiệp ủng hộ công tác phòng, chống dịch
Covid-19 của tỉnh; tự giác, tự nguyện, tích cực tham gia công tác phòng chống
dịch, kiểm soát dịch đối với từng người, gia đình, thôn xóm, xã, phường, cơ
quan, doanh nghiệp để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- VPUB: LĐ;
- Lưu: VT, VXNV. NNN
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