Bắc Ninh chính thức quyết định giãn
cách xã hội toàn huyện Thuận Thành
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định giãn cách xã hội hoàn toàn huyện Thuận
Thành kể từ 14 giờ 00 phút ngày 09/5/2021.Tùy theo tiêu cực tình trạng dịch bệnh sẽ quyết
định thời gian kéo dài chi tiết tại thuốc.
Trước xấu đi khó khăn của tình trạng dịch COVID-19, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định
giãn cách xã hội toàn bộ huyện Thuận Thành.
Theo đó, huyện Thuận Thành sẽ cách ly theo nguyên tắc cách ly gia đình với gia đình,
thôn/khu phố với thôn/khu phố xã với xã, thị trấn với xã. Yên cầu mọi người dân chỉ ra khỏi
nhà lúc thật cần thiết (như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu), đi làm cho việc
(tại cơ quan, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị
đóng cửa hay bị dừng hoạt động) và một số hiện tượng khẩn cấp khác.
Không tập trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và ở nơi công
cộng; giữ khoảng cách ít nhất 02 mét khi tiếp xúc với người thuốc trị sùi mào gà tại nhà.
- Dừng tất cả những hoạt động công cộng, cơ sở vui chơi, giải trí, tập trung đông người, một
số hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu.
- Dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng từ huyện Thuận Thành ra ngoài, trừ
những tình trạng vì nguyên nhân công vụ hoặc hiện tượng thật sự cần thiết. hạn chế nhiều
nhất hoạt động của những phương tiện cá nhân. Bảo đảm vận hành thông suốt việc vận
chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất.

Lấy dòng xét nghiệm trong đêm ở Thuận Thành, Bắc Ninh
Sở Y tế tự giác, sẵn sàng, quyết tâm, quyết liệt triển khai những giải pháp ứng phó với các
tình huống xuất hiện. Triển khai phương án huy động nhân lực, vật lực, phương tiện cho một
số đơn vị điều trị sùi mào gà.
Siết chặt công tác phòng, chống dịch tại tất cả các P.khám trên địa bàn tỉnh, rà soát các
phương án, kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nhanh chóng phát hiện ra, cách ly, khoanh ở
vùng, xử lý dứt điểm lúc phát hiện ra những tình trạng nhiễm bệnh; tăng cường áp dụng công
nghệ kiến thức để tìm kiếm, xác định các trường hợp có nguy cơ lây truyền.
Chủ trì, phối hợp với những bộ phận, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thành
lập một số Chốt liên ngành làm chủ người cũng như phương tiện ra, vào một số Quốc lộ trên
địa bàn huyện Thuận Thành nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, bảo vệ sức
khỏe của nhân dân.
Mỗi người dân, mỗi hộ gia đình, mỗi đơn vị, mỗi cơ quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch
COVID-19 để phòng, chống dịch cũng như không thể nào được phát ngôn gây hoảng loạn
trong nhân dân; duy trì tốt mục tiêu kép phòng chống dịch và tiến triển kinh tế - x.hội.
Đây là thời điểm cần thiết, có tính chất quyết định toàn diện tới đảm bảo an toàn cho công tác
phòng, chống dịch.
Chủ tịch UBND tỉnh điều kiện Thủ trưởng một số Sở, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch
UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc những giải
pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền một số
địa phương, bộ phận, đơn vị chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh về một số nội dung
phòng, chống dịch.

