
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

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

V/v thực hiện giám sát các 

trường hợp có biểu hiện sốt, 

ho, đau họng phòng, chống 

dịch Covid-19 trên  

địa bàn thị xã 

 

 

 

 Kính gửi:  

  - Chủ các Nhà thuốc, Quầy thuốc trên địa bàn thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm 

Văn hóa - Thông tin - Thể thao thị xã; 

- Phòng Y tế thị xã. 

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh Bình 

Định về việc thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh để phòng, chống 

dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ;  Công văn số 1283/UBND-TH ngày 31/7/2021 của UBND thị xã về việc 

thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 15/CT-TTg trên địa bàn thị xã. 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã diễn biến rất 

phức tạp, khó lường; từ ngày 28/6 đến nay, thị xã đã ghi nhận 128 ca; riêng từ 

ngày 01/9/2021 đến nay ghi nhận 77 ca (trong đó có 69 ca bệnh tại cộng đồng). 

Để thực hiện giám sát các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, đau họng. … 

nhằm chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

thị xã; Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu: 

1. Chủ các Nhà thuốc, Quầy thuốc tư nhân trên địa bàn thị xã được bán 

thuốc; khi phát hiện các trường hợp có các triệu chứng nhức mỏi, ho, sốt, mất 

vị giác, khứu giác, có yếu tố dịch tễ liên quan đến F0,…hướng dẫn người 

bệnh và thông báo ngay cho Trạm Y tế xã, phường nơi cư trú biết để thực 

hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2; đồng thời, được tư 

vấn, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe ban đầu. Hằng ngày ghi nhật ký người đến 

mua thuốc (số điện thoại, địa chỉ cụ thể), chuyển danh sách cho Trạm Y tế nơi 

cơ sở hoạt động. 

2. UBND các xã phường chỉ đạo, hướng dẫn các Nhà thuốc, Quầy thuốc 

tư nhân trên địa bàn quản lý, có cam kết thực hiện; Trạm Y tế tổng hợp danh 

sách người đến mua thuốc tại các Nhà thuốc, Quầy thuốc báo cáo Phòng Y tế thị 

xã hằng ngày (trước 17 giờ). Tăng cường kiểm tra, phát hiện và đề nghị xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 
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3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể 

thao thị xã hướng dẫn Đài truyền thanh xã, phường thường xuyên đưa tin nội 

dung trên vào các khung giờ thích hợp để người dân biết, thực hiện. 

4. Giao Phòng Y tế thị xã theo dõi việc tổ chức triển khai thực hiện, tổng 

hợp danh sách người đến mua thuốc từ Trạm Y tế các xã, phường, phân nhóm 

đối tượng nguy cơ, báo cáo Ban Chỉ đạo, UBND thị xã chỉ đạo kịp thời. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường 

và  Chủ các Nhà thuốc, Quầy thuốc nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Thị ủy (báo cáo);  

- TT. HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBMTTQ Việt Nam thị xã; 

- Ban Tuyên giáo, Dân vận Thị ủy; 

- TV Ban Chỉ đạo Covid-19 thị xã; 

  - Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

 

Trần Hữu Thảo 
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