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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 22 tháng 3 năm 2020

V/v tăng cường các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
Thực hiện Công văn số 261/UBND-KGVX ngày 21/3/2020 của UBND
tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid19. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai các nhiệm vụ sau:
1. Hạn chế tổ chức các hội nghị, cuộc họp, các buổi làm việc tập trung
đông người (gọi chung là cuộc họp). Nếu phải tổ chức các cuộc họp, cần khử
trùng phòng họp trước khi họp; các đại biểu dự họp phải đeo khẩu trang, cần
được sát trùng bàn tay trước khi vào họp, không được bắt tay trong cuộc họp.
2. Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng có tập trung
đông người; hạn chế tập trung đông người trong thực hiện lễ cưới, tiệc cưới,
đám tang để phòng, chống dịch bệnh Covid-19:
a) Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao
động trong đơn vị thực hiện việc tổ chức lễ cưới, tiệc cưới, đám tang của gia
đình, người thân đảm bảo hạn chế tập trung đông người, tuân thủ quy trình, biện
pháp phòng, chống dịch, bệnh Covid-19.
b) Đề nghị tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
trong đơn vị phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên cùng đồng hành, chung
tay trong thực hiện lễ cưới, tiệc cưới, đám tang để phòng, chống dịch bệnh
Covid-19.
c) Phối hợp với chính quyền địa phương trên địa bàn vận động Nhân dân
thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng có tập trung đông người
(tại các khu chợ, siêu thị, các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo,...); phối hợp tuyên
truyền vận động Nhân dân thực hiện việc tổ chức lễ cưới, tiệc cưới, đám tang
đảm bảo hạn chế tập trung đông người, tuân thủ quy trình, biện pháp phòng,
chống dịch, bệnh Covid-19.
Đề nghị các đơn vị trực thuộc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các phó Giám đốc;
- Công đoàn Ngành;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP (HVT).
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