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V/v thực hiện các biện pháp cấp bách
Phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện Công văn số 1956/UBND-TH ngày 31 tháng 3 năm 2020 của
UBND tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của
Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 681/UBND.VH ngày 31/3/2020 của
UBND huyện Quỳnh Lưu về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng,
chống dịch Covid-19. UBND xã Quỳnh Đôi thông báo những nội dung sau:
Bắt đầu từ ngày 02/4/2020, UBND xã sẽ bố trí lãnh đạo, công chức làm
việc giao dịch tại bộ phận một cửa vào các sáng thứ 2, 4, 6 để tiếp nhận hồ sơ,
văn bản nhằm hạn chế mức thấp nhất việc đi lại của người dân. Các ngày
thường bố trí lãnh đạo, công chức trực giải quyết công việc cần thiết theo quy
định.
Đề nghị người dân thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nội dung theo
Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện
các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện cách ly toàn
xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi
toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với
thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh,
phân xưởng sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực
hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà,
chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực
phẩm, thuốc men, cấp cứu; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu
2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường
học và tại nơi công cộng.
Toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng
chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các
biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các
hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng; người

đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ
chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo
đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.
UBND xã giao lực lượng công an, quân sự tổ chức kiểm soát chặt chẽ
người ra vào địa bàn theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách
ly với thôn, xã cách ly với xã. Tăng cường kiểm tra và kiên quyết xử lý các cơ
sở không chấp hành theo đúng quy định.
Tiếp tục rà soát những người tiếp xúc với người bệnh, người qua lại “ ổ
dịch” tại bệnh viện Bạch Mai ( Hà Nội ) và người lao động về trên địa bàn để
thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế và cách ly theo quy định.
Đề nghị mọi người dân thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số
16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ./.
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