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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bù Gia Mập, ngày 03 tháng 12 năm 2021

v/v định hướng công tác tuyên truyền
phòng, chống Covid-19 thời gian tới

Kính gửi: Các chi, đảng bộ cơ sở.
Căn cứ Công văn số 21-CV/TBTT, ngày 22/11/2021 của Tiểu ban tuyên
truyền – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc định hướng nội dung tuyên truyền công
tác phòng, chống dịch Covid-19 tuần 47-48,
Những ngày gần đây, số ca dương tinh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình
Phước đang tăng manh, xuất hiện ngày càng nhiều ổ dịch trong cộng đồng, nhiều
ca bệnh không có triệu chứng, không rõ nguồn lây và nhiều ca có liên quan đến
người trở về từ vùng dịch. Đồng thời nhằm tiếp tục tuyên truyền nhưng nội dung
cơ bản của Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về “Thích
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và các văn bản chỉ
đao mới của Ban chỉ đạo và UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh
COVID-19
Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng công tác tuyên truyền với thông điệp
“mỗi người dân hãy thực hiện nghiêm các biện pháp 5K; hãy tới trạm y tế gần
nhất để tiêm phòng; cùng chung tay đưa cuộc sống trở lại bình thường mới” và
đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền phòng, chống
dịch cụ thể như sau:
1. Chấp hành tốt các quy định phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm quy
định 5K, phương châm “4 tại chỗ”, tiêm vắc xin phòng bệnh và ứng dụng hiệu quả
công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch.
2. Nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ COVID-19 cộng đồng, Tổ an
toàn COVID-19 trong doanh nghiệp, đảm bảo thực chất, hiệu quả.
3. Thực hiện khai báo y tế đến Trạm Y tế nơi cư trú, Tổ COVID-19 cộng
đồng khi có bất kỳ một trong các biểu hiện bất thường như ho, sốt, đau họng, khó
thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác; tiếp xúc
với người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm COVID-19 để được thực hiện sàng lọc
COVID-19 chủ động.
4. Chủ động tự thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên cho bản
thân, gia đình để chủ động phòng, chống dịch bệnh.
5. Tuyệt đối không tự ý di chuyển ra khỏi nơi cư trú khi phát hiện bản thân
có kết quả dương tính bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. Liên hệ với cơ
sở y tế gần nhất để được hướng dẫn, xử trí phù hợp.

6. Tải ứng dụng PC-COVID, nhằm thực hiện khai báo y tế khi đi và đến để
tạo thành thói quen được quyền quét QR Code mọi lúc, mọi nơi, để từng bước
chung sống an toàn với dịch bệnh.
7. Xây dựng các kịch bản thích ứng toàn diện tình hình bình thường mới do
Ủy ban tỉnh quy định và quy định tạm thời hoạt động thương mại, dịch vụ thích
ứng an toàn với tình hình dịch Covid-19. Các quy định phân loại cấp độ dịch, gồm:
Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh; Cấp 2: Nguy cơ
trung bình tương ứng với màu vàng; Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam;
Cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ (theo Kế hoạch 3913/UBND-TH,
ngày 19/11 của UBND tỉnh).
8. Thực hiện tốt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày
11/10/2021 của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch Covid-19”.
9. Phát động các phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức,
đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, hướng tới
chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Bình Phước 01/01/1997 –
01/01/2022.
Trân trọng./.
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