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THÔNG BÁO KHẨN CẤP SỐ 2
Về việc truy vết những người liên quan đến ca dương tính Covid-19 

Căn cứ và phiếu trả lời kết quả của Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh Hải 
Dương về trường hợp Dương tích với Covid19 trên địa bàn xã Ngọc Sơn, Thành phố 
Hải Dương, UBND xã thông báo cụ thể như sau:

Ngày 23/11/2021, Bà Vũ Thị Liễu, trú tại xã Ngọc Sơn, thành phố Hải Dương 
có kết quả Dương tính Covid-19.

Về lịch trình:  Sáng ngày 14/11/2021 bà Vũ Thị Liễu có đi đám dự cưới tại 
gia đình ông Nguyễn Văn Hoành thôn Bỉnh Di, xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ (chú rể 
Tuấn Thành - cô dâu Nguyễn Ngọc).

Căn cứ vào diễn biến lây lan phức tạp và có nguy cơ bùng phát của dịch bệnh 
trên địa bàn xã, Uỷ ban nhân dân xã, Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Đại Sơn 
yêu cầu: 

1. Những ai có liên quan đến đán cưới tại gia đình ông Nguyễn Văn Hoành 
thôn Bỉnh Di, xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ vào sáng ngày 14 tháng 11 năm 2021 thì 
tự giác đến ngay trạm y tế xã (địa điểm thôn Mỗ Đoạn) khai báo y tế để được 
hướng dẫn cách ly theo quy định. 

2. Trạm y tế: Phối hợp với Công an xã thực hiện việc truy vết và cách ly các 
trường hợp F1, F2 các trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp nêu trên. 
Thường xuyên cung cấp số liệu Báo cáo tình hình covid trên địa bàn gửi về huyện. 

3. Công an xã: Chủ trì kết hợp với trạm y tế, tổ chức truy vết các trường hợp 
có tiếp xúc với trường hợp dương tính. Tổ kiểm tra lưu động thường xuyên kiểm 
tra, nhắc nhở nhân dân trong công tác phòng chống dịch Covid 19 như đeo khẩu 
trang, không tụ tập …; đối với trường hợp cố tình không chấp hành sẽ tham mưu 
với UBND xã ra quyết định xử phạt theo quy định. 

4. Các trường học: Rà soát học sinh có liên quan đến các đối tượng tiếp xúc 
gần. Tuyên truyền phụ huynh, học sinh chấp hành tốt đảm bảo 5K, phải đảm bảo 
nghiêm các qui định phòng chống dịch.

5. Cơ sở thôn Bỉnh Dy: Đôn đốc các tổ Covid cộng đồng phối hợp với các 
lực lượng truy vết những người có liên quan. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các 
trường hợp cách ly, kịp thời báo cáo về Ban chỉ đạo để xử lý. Phối hợp giám sát 
chặt chẽ các trường hợp cách ly y tế tại nhà theo quy định. Tổ chức tuyên truyền 
nhân dân bình tĩnh, không hoang mang và phối hợp với BCĐ phòng chống dịch 
của xã để phòng chống dịch.
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6. Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo: Phối hợp chỉ đạo, tuyên truyền 
rộng rãi đến đoàn viên, hội viên người dân về việc phòng chống dịch; giám sát, 
kiểm tra hoạt động của Tổ Covid cộng đồng, Tổ an toàn Covid; tiếp nhận đầy đủ 
thông tin phản ánh của người dân tại địa bàn về các trường hợp ho sốt ngoài cộng 
đồng. Tham mưu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân khai báo không trung thực.

7. Đài Truyền thanh: Tăng cường tần suất các hoạt động tuyên truyền phòng 
chống dịch. Phối hợp Công an xã tổ chức tuyên truyền lưu động về công tác phòng 
chống dịch tới các thôn. 

Ban chỉ đạo, UBND xã yêu cầu các tập thể cá nhân nghiêm túc thực hiện thông 
báo này./.

Nơi nhận:
- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã;
- Thường trực UBMTTQ xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Trạm tế, Công an, Quân sự;
- Các ông Trưởng thôn;
- Đài Truyền thanh - Cổng TTĐT xã;
- Lưu VT.

TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN

Chủ tịch UBND xã 
Nguyễn Văn Tiệp
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