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Phú Yên, ngày27 tháng 7 năm 2020

V/v triển khai thực hiện Thông báo
số 15 và 16 của Bộ Y tế

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Uỷ ban MTTQVN tỉnh và hội, đoàn thể tỉnh;
- Các đơn vị y tế trực thuộc.
Trên thế giới, dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Việt
Nam sau gần 100 ngày không có ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng, đến nay,
nhiều địa phương đã ghi nhận một số trường hợp mắc COVID-19 là người Việt
Nam sống tại thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi và có đi đến nhiều nơi của
thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi trong khoảng thời gian trước đó.
Trước tình hình đó, Bộ Y tế đã phát đi Thông báo khẩn số 15 và 16 khuyến cáo
những người dân đã từng đi đến những địa điểm theo như thông báo số 15 và
16 nên đến cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ hoặc thực hiện các biện
pháp cách ly tại nhà, khai báo y tế, gọi điện thoại đường dây nóng… nhằm hạn
chế sự lây lan trong cộng đồng.
Để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn
tỉnh, Sở Y tế đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện tốt một
số nội dung sau:
1. Các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị, Ủy ban MTTQVN tỉnh và
hội, đoàn thể tổ chức phổ biến rộng rãi nội dung Thông báo số 15 và số 16 của
Bộ Y tế (gửi đính kèm) trong cơ quan, đơn vị để cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động biết, thực hiện.
2. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn, báo
chí, đài phát thanh và truyền hình đóng trên địa bàn tỉnh phối hợp đưa tin, phát
sóng nội dung Thông báo số 15 và số 16 của Bộ Y tế trên mọi phương tiện
thông tin đại chúng để người dân biết, thực hiện theo đúng hướng dẫn.
Đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị phối hợp thực hiện.
Trân trọng./.
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