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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-TH Hoài Nhơn, ngày       tháng 9 năm 2021 
  

V/v khẩn trương tổ chức  

xét nghiệm các trường hợp 

người dân có một trong các 

triệu chứng nhiễm COVID-19 

trên địa bàn xã, phường 

 

 

Kính gửi:  

- Chủ tịch UBND – Trưởng ban BCĐ phòng chống 

   dịch COVID-19 các xã, phường; 

- Thủ trưởng các ban, ngành liên quan; 

 

Thời gian gần đây, một số người dân có một trong các triệu chứng nhiễm 

COVID-19 (sốt, ho, đau họng, mất vị giác, mất khứu giác, khó thở …), nhưng 

thường mua thuốc tự điều trị, chủ quan không báo cáo với chính quyền địa phương, 

không đến ngay Trạm Y tế để khai báo y tế. Sau khi triệu chứng kéo dài, khám tầm 

soát và xét nghiệm thì đa số kết quả dương tính với SARS-COV-2. 

Để chủ động hơn trong công tác tầm soát, xét nghiệm sàng lọc người dân 

có khả năng nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 trong khu dân cư từng thôn, khu phố. 

Chủ tịch UBND – Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thị xã yêu cầu: 

1. Chủ tịch UBND – Trưởng ban Ban Chỉ đạo xã, phường 

- Tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền; yêu 

cầu tất cả người dân nếu có một trong các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, 

mất vị giác, mất khứu giác, khó thở … thì không nên tự ý mua thuốc mà phải 

đến ngay các cơ sở y tế để khai báo y tế, khám tầm soát và làm xét nghiệm chẩn 

đoán COVID-19.  

- Chỉ đạo các Tổ COVID-19 cộng đồng từng thôn, khu phố phối hợp với 

Trạm Y tế thường xuyên rà soát, nắm bắt thông tin những người dân có triệu 

chứng nhiễm COVID-19 (sốt, ho, đau họng, mất vị giác, mất khứu giác, khó thở 

…), không chờ đợi người dân đến báo cáo chính quyền địa phương hoặc khai báo y 

tế. Khẩn trương tổ chức nhiều Tổ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lưu động, đến 

từng nhà, từng người trong thôn, khu phố để lấy mẫu xét nghiệm đối với người dân 

có triệu chứng nhiễm COVID-19; tuyệt đối không để sót, lọt các đối tượng có triệu 

chứng nêu trên.  

- Chủ động huy động lực lượng y tế có mặt trên địa bàn xã, phường (y tế 

học đường, y tế tư nhân, người có chuyên môn ngành y đã nghỉ hưu…) tham gia 

thực hiện công tác tầm soát, xét nghiệm, sàng lọc, nhanh chóng bóc tách F0 ra 
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khỏi cộng đồng. Trường hợp người dân có các triệu chứng trên nhưng do bệnh lý 

khác, thì hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh kịp thời. 

 - Giao nhiệm vụ cụ thể cho lãnh đạo xã, phường và cán bộ, công chức phụ 

trách từng thôn, khu phố; xây dựng kế hoạch thực hiện, báo cáo danh sách những 

người dân có triệu chứng COVID-19, kết quả xét nghiệm test nhanh. Khi xét 

nghiệm có ca dương tính SARS-COV-2 thì khẩn trương cách ly ca bệnh, tiêu độc 

khử trùng, nhanh chóng truy vết,  cách ly F1, F2 theo quy định phòng chống dịch.  

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Chỉ đạo thị xã trước 15 giờ 

hằng ngày; phấn đấu đến hết ngày 10/9/2021, tầm soát xét nghiệm sàng lọc 

COVID-19 100% người dân trong các khu dân cư có một trong các triệu chứng 

nhiễm COVID-19. 

 2. Đề nghị thành viên Tổ Công tác đặc biệt của Ban Thường vụ Thị ủy và 

thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thị xã bám sát địa bàn xã, phường được 

phân công phụ trách, tham gia giám sát, phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các xã, 

phường thực hiện đạt kết quả nhanh nhất. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND – Trưởng BCĐ phòng chống dịch COVID-19 
các xã/phường thực hiện nghiêm túc./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Thị ủy; 

- Tổ công tác đặc biệt của Thị ủy; 

- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch thị xã; 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Trương 
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