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Số: 138 /SNN-VP
V/v thực hiện một số biện pháp phòng,
chống dịch bệnh COVID-19

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 01 năm 2021

Kính gửi: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện chỉ đạo tại nội dung Văn bản số 254/UBND-KGVX ngày
28/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp
bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Để chủ động ứng phó với những diễn biễn phức tạp về tình hình dịch
bệnh mới hiện nay đang diễn ra tại các tỉnh lân cận và thực hiện tốt các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Sở Nông nghiệp và PTNT
yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện
ngay một số nội dung sau:
1. Tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động
nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ trước nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
trong cộng đồng. Đề nghị cán bộ, công chức, viên chức tạm dừng các
chuyến công tác hoặc những việc không cần thiết đến các vùng đang có
diễn biến phức tạp về tình hình dịch bệnh Covid-19.
2. Yêu cầu công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành
thực hiện nghiêm thông điệp 5K gồm: “Khẩu trang - khử khuẩn - khoảng
cách - không tụ tập - khai báo y tế” cụ thể như sau:
- Đeo khẩu trang khi tiếp xúc và làm việc tại những nơi đông người,
nơi công cộng ngoài cơ quan, trên các phương tiện giao thông, đặc biệt là
các cơ sở khám chữa bệnh.
- Bố trí rửa tay bằng nước sạch với xà phòng hoặc dung dịch sát
khuẩn khô, các sản phẩm vệ sinh tay có chứa cồn (ít nhất 60% cồn) tại sảnh
nhà làm việc của các đơn vị.
- Hạn chế tổ chức các cuộc họp, sự kiện tập trung đông người khi
không cần thiết; giữ khoảng cách ở những nơi công cộng.
- Thực hiện nghiêm việc khai báo y tế theo quy định. Tổ chức việc rà
soát đối với những trường hợp công chức, viên chức và người lao động đi
về từ những vùng hiện nay đang có dịch xảy ra. Báo cáo về Sở Nông
nghiệp và PTNT trước ngày 02/02/2021.

3. Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, thực
hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân
dân tỉnh và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở nếu có trường hợp công
chức, viên chức và người lao động tại đơn vị vi phạm các quy định về phòng
chống dịch Covid-19.
4. Yêu cầu toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong
toàn ngành thực hiện việc cài đặt phần mềm Bluezone để truy vết nhanh trên
điện thoại cá nhân. Cài đặt tại địa chỉ: https://bluezone.gov.vn
5. Thường xuyên cập nhật thông tin mới về tình hình, diễn biến dịch
bệnh trên Trang thông tin điện tử của Sở để nắm biết và chỉ đạo thực hiện
tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp, hiệu quả.
Yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
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