ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NAM TRỰC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 821/UBND-PYT

Nam Trực, ngày 02 tháng 9 năm 2021

V/v thành lập Chốt kiểm dịch
tại các chợ dân sinh phòng,
chống dịch Covid-19

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn: Nam Dương, Nghĩa An, Nam
Mỹ, Nam Cường, Tân Thịnh, Nam Tiến, Nam Hồng, Nam Thắng, Nam Hùng,
Đồng Sơn, Hồng Quang, Điền Xá, Nam Thanh, Bình Minh, Nam Giang.
Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Trong những ngày
qua số lượng người từ các tỉnh, thành phố khác, huyện khác trở về/đến huyện Nam
Trực rất lớn đặc biệt là các tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CTTTg và huyện Hải Hậu. Để tăng cường kiểm soát số lượng người vào huyện và
thực hiện áp dụng kịp thời các biện pháp phòng chống dịch, UBND huyện yêu cầu:
1. Các xã Nam Dương, Nghĩa An, Nam Mỹ, Nam Cường, Tân Thịnh,
Nam Tiến, Nam Hồng, Nam Thắng, Nam Hùng, Đồng Sơn, Hồng Quang, Điền
Xá, Nam Thanh, Bình Minh và thị trấn Nam Giang thành lập chốt kiểm soát
dịch tại các chợ dân sinh xong trước ngày 03/9/2021.
2. Chốt kiểm soát có từ 3-5 thành viên trong đó lấy lực lượng Công an, Y
tế là nòng cốt và thực hiện kiểm soát theo giờ họp chợ để kiểm soát chặt chẽ,
triệt để người từ tỉnh khác và huyện Hải Hậu vào chợ.
3. Yêu cầu người từ tỉnh khác và huyện Hải Hậu khi vào chợ phải có giấy
chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp
RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên thực hiện trong vòng 72 giờ kể từ khi
lấy mẫu.
Yêu cầu các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy - HĐND;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Như trên;
- - Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.
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