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QUYẾT ĐỊNH
Thành lập các tổ phòng chống dịch Covid-19 cộng đồng
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sử đổi, bổ sung
một số điều của luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm
2019;
Căn cứ Luật số 47/2019 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;
Căn cứ Công văn số 199/ƯBND ngày 04/02/2021 của ƯBND huyện Đak Pơ về
việc thành lập các tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng;
Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 04 tháng 02 năm 2021 của UBND xã Phú An về
triển khai thành lập các tổ phòng chống dịch Coovid-19;
Theo đề nghị của công chức Văn phòng - Thống kê.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập 19 tổ phòng chống dịch COVID-19 cộng đồng trên địa bàn xã
như sau.
(Có danh sách kèm theo).
Điều 2. Nhiệm vụ của tổ COVID cộng đồng.
Hàng ngày đi từng ngõ, gõ từng nhà để thực hiện:
1. Tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhân dân các biện pháp phòng, chống dịch
theo quy định tại từng hộ gia đình, thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế (đeo khẩu
trang, khử khuẩn, không tụ tập đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc và khai báo y
tế). Yêu cầu và hướng dẫn người dân tự theo dõi sức khỏe, tự đo thân nhiệt hàng ngày
cho các thành viên trong hộ gia đình (nếu gia đình có nhiệt kế). Cung cấp số điện thoại
và yêu cầu người dân chủ động khai báo y tế ngay khi bản thân hoặc người trong gia
đình có biểu hiện sốt, ho, ốm hoặc các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh.
2. Hỏi, giám sát, phát hiện và báo cáo ngay bằng điện thoại cho chính quyền địa
phương và y tế xã, thị trấn những trường hợp nghi mắc Covid-19 phát hiện được tại các
hộ gia đình như: sốt; ho; đau họng; cảm cúm; ốm mệt; viêm đường hô hấp... để tổ chức
cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm kịp thời.
3. Phát hiện, báo cáo các cấp có thẩm quyền những trường hợp không tự giác
khai báo y tế; không chấp hành thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy
định.
4. Trợ giúp chính quyền và cơ quan y tế truy vết Fl, F2 khi có ca bệnh liên quan ở
địa bàn phụ trách.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với khả năng do Ban Chỉ đạo phòng
chống dịch của xã phân cồng.
Điều 3. Giao công chức Văn phòng - thống kê,Trạm Y tế xã - Cơ quan Thường
trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của xã đôn đốc, theo dõi, tổng hợp kết quả thực
hiện. hàng ngày báo cáo kết quả cho Chủ tịch ƯBND xã biết, chỉ đạo và báo cáo kết
quả thực hiện về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của huyện, (thông qua trung tâmY tế
huyện và Văn phòng HĐND- UBND huyện).
Giao tổ trưởng các tổ phòng chống dịch COVID-19 tổ chức triển khai hoạt động
của tổ mình hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19.
Báo cáo kết quả thực hiện hàng ngày về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của xã (thông
qua Trạm Y tế xã, công chức Văn phòng - thông kê) để tổng họp báo cáo theo quy định.
Yêu cầu Trạm Y tế xã, công chức Văn phòng-Thống kê các tổ phòng chống
COVID-19 khẩn trương triển khai thực hiện.
Điều 4. Công chức Văn phòng Thống kê, Trạm y tế xã và các ông bà có tên tại
điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày
ký./.
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DANH SÁCH CÁC TỔ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID19
Ban hành kèm theo quyết định số 14/QĐ-UBND
Ngày 04/02/2021 của UBND xã Phú An
Họ và tên

STT

Chức vụ

Ghi chú

Thôn An Phong tổ 1 phụ trách xóm 1
1

Trần Quý Hưng

Tổ trưởng

2

Hường Văn Hà

Tổ viên

3

Nguyễn Thị Hồng

Tổ viên

Thôn An phong tổ 2 phụ trách xóm 1
1

Huỳnh Văn Hải

Tổ trưởng

2

Nguyễn Hiền

Tổ viên

3

Ngọc

Tổ viên

Thôn An Phong tổ 3 phụ trách xóm 2
1

Nguyễn Thanh May

Tổ trưởng

2

Huỳnh Tấn thoại

Tổ viên

3

Nguyễn Văn Thái

Tổ viên

Thôn An Phong tổ 4 phụ trách xóm 2
1

Nguyễn Văn Chung

Tổ trưởng

2

Trương Thị Huế

Tổ viên

3

Cao Văn Tài

Tổ viên

Giao Đc Bình thành viên Ban chỉ
đạo xã phụ trách thôn An Phong
trực tiếp theo dõi đôn đốc các tổ
thực hiện vào báo cáo cho trưởng
ban chỉ đạo xã theo quy định

