BQL VQG PHONG NHA-KẺ BÀNG
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG
DỊCH BỆNH COVID 19
Số:
/BCĐ
V/v tăng cường các biện pháp phòng,
chống dịch COVID-19

HỎA TỐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày 21 tháng 7 năm 2021

Kính gửi:
- Các phòng, đơn vị trực thuộc BQL Vườn;
- Ban quản lý dự án rừng đặc dụng VQG;
- Ban tham vấn bảo tồn thôn bản.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tốc độ lây
nhiễm nhanh và nguy hiểm; trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã xuất hiện 03 trường
hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại bản Dân Hóa, huyện Minh Hóa (Theo Thông
cáo báo chí ngày 20/7/2021 của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 của UBND tỉnh
Quảng Bình thuộc vùng đệm VQG). Căn cứ Phương án số 01/PA-BCĐ ngày
10/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19, biến chủng SARS-CoV-2
tại Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh
Covid-19 BQL Vườn (BCĐ) yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc, BQL Dự án
rừng đặc dụng (các tổ bảo vệ rừng khu vực huyện Minh Hóa) và các nhóm bảo tồn
thôn bản trên địa bàn huyện Minh Hóa triển khai thực hiện nghiêm túc một số nội
dung sau:
1. Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của
Bộ Y tế, các văn bản chỉ đạo của UNBD tỉnh, hướng dẫn của Sở Y tế, của BQL
Vườn về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; theo dõi chặt chẽ
tình hình dịch bệnh Covid-19 trên các trang thông tin chính thống và ý kiến chỉ đạo
của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Tỉnh, huyện Bố Trạch, BQL
Vườn đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời để có biện pháp chủ động phòng chống
dịch bệnh tốt nhất, an toàn nhất; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo công tác
phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các đơn vị; không đăng tải, chia sẻ, đưa thông
tin chưa được kiểm chứng gây hoang mang, mất ổn định tình hình tại đơn vị và
cộng đồng.
2. Các Phòng, đơn vị trực thuộc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh như sau:
- Bình tĩnh ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh, thực hiện quyết liệt, đồng
bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra, không để dịch bệnh lây lan.
- Thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang - Khử khuẩn Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo Y tế.
- Hạn chế việc tổ chức đi lại, tụ tập hội hè và tham gia những nơi đông người
khi không cần thiết; trong các hoạt động làm việc nội bộ, giao dịch với CC, VC, LĐ
của các sở, ngành, đơn vị, địa phương, khách hàng, đối tác, người dân (người đưa
thư, khách du lịch....) phải đeo khẩu trang, hạn chế tối đa tiếp xúc gần, bỏ bớt một
số động tác tiếp xúc xã giao không bắt buộc.
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- Tiếp tục rà soát, mua sắm bổ sung các trang thiết bị cần thiết phục vụ công
tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 như khẩu trang, nước rửa tay, dung dịch sát
khuẩn, nước súc miệng, máy đo thân nhiệt... để sử dụng.
- Phối hợp tích cực với cơ quan chức năng điều tra, truy vết, theo dõi tình
hình các trường hợp có tiếp xúc gần với với người mắc Covid -19 (khi có yêu cầu).
- Thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm
chéo tại đơn vị; các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng kinh phí, lương thực thực phẩm, các
nhu yếu phẩm cần thiết… triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch theo tình
huống 2 Phương án phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các biến chủng của BQL
VQG và của đơn vị ở tình hống “Xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập”; các
đơn vị triển khai vệ sinh, tiêu độc khử trùng, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được
giao.
- Kích hoạt các Tổ phòng chống dịch bệnh tại các đơn vị để kiểm tra việc
thực hiện 5K của Bộ y tế, cán bộ công nhân viên chức-lao động và khách đến làm
việc tại đơn vị phải thực hiện đeo khẩu trang, khử khuẩn, giữ khoảng cách và đo
thân nhiệt. Đối với cán bộ công nhân viên chức-lao động đang nghỉ phép hoặc về
nhà khu vực Minh Hóa ở nguyên vị trí, tạm thời không trở lại đơn vị; đối với cán bộ
công nhân viên chức – lao động đang công tác không đi về vùng dịch huyện Minh
Hóa và các vùng có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.
- Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc VQG (thành viên Ban chỉ đạo
phòng chống dịch bệnh VQG) chỉ đạo thực hiện ngay các biện pháp phòng chống
dịch bệnh theo Phương án; Cán bộ công nhân viên chức, lao động thực hiện nghiêm
túc 5K; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm trong việc thực
hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đồng thời xử lý nghiêm túc các trường
hợp cán bộ công nhân viên chức-lao động không tuân thủ trong công tác phòng
chống dịch bệnh.
- Đối với công chức, viên chức, lao động cư trú trên địa bàn thành phố Đồng
Hới và khu vực lân cận hạn chế đi taxi, phương tiện công cộng trong thời gian này
để tránh lây lan khi chưa truy vết hết dịch bệnh.
3. Hạt Kiểm lâm VQG: Chỉ đạo các Chốt kiểm tra kiểm soát tại Thượng Hóa,
Hóa Sơn và các Trạm Kiểm lâm đóng trên địa bàn huyện Minh Hóa thực hiện
nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh (5K); chỉ đạo viên chức, lao động
công tác tại Minh Hóa ai ở đâu ở đó, hạn chế di chuyển, không tiếp xúc hoặc thận
trọng khi tiếp xúc với người dân trên địa bàn trong thời gian cơ quan y tế truy vết
các F; Các Trạm/Tổ Kiểm lâm chuẩn bị đầy đầy đủ lương thực thực phẩm và nhu
yếu phẩm cần thiết theo Phương án; thường xuyên nắm bắt, theo dõi tình hình dịch
bệnh trên địa bàn để báo cáo thủ trưởng đơn vị và Ban chỉ đạo có các biện pháp
triển khai kịp thời.
4. Ban quản lý dự án rừng đặc dụng VQG, Ban tham vấn bảo tồn thôn bản chỉ
đạo các Tổ bảo vệ rừng và các nhóm bảo tồn thôn bản trên địa bàn huyện Minh
Hóa:
Tạm dừng tất cả các cuộc hội họp, các hoạt động tuần tra bảo vệ rừng chung
với các Trạm Kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm VQG trên địa bàn huyện Minh Hóa.
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Tăng cường việc nắm bắt thông tin, báo cáo tình hình dịch bệnh trên địa bàn
cho BQL Dự án và Ban tham vấn để kịp thời có các biện pháp chỉ đạo.
5. Ban Biên tập Website VQG tiếp tục tăng cường đưa tin tuyên truyền về
phòng chống dịch Covid-19; đồng thời kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, lao
động nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan,
mất cảnh giác và chung sức, đồng lòng cùng Đảng, Nhà nước ngăn chặn, đẩy lùi
dịch bệnh Covid-19.
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 BQL Vườn yêu cầu các phòng
chuyên môn, đơn vị trực thuộc, các Tổ bảo vệ rừng thuộc dự án rừng đặc dụng
VQG, các nhóm bảo tồn thôn bản triển khai thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG BAN

- Như trên;
- Giám đốc BQL Vườn (b/c);
- Các PGĐ BQL Vườn;
- BCĐ PCDB Covid-19 VQG;
- Ban viên tập Website VQG;
- Lưu: VT.

Phó Giám đốc BQL VQG PN-KB
Đinh Huy Trí

