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V/v tăng cường phòng chống
dịch Covid-19

Kính gửi: Các phòng thuộc Sở.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên thế giới, cũng như tại Việt
Nam, đặt ra nhiều thách thức mới trong công tác phòng chống dịch. Tính tới thời
điểm hiện tại, tỉnh Đắk Lắk chưa ghi nhận trường hợp dương tính với Covid-19
nhưng đã chủ động tiến hành giám sát và cách ly. Trong thời gian tới, dịch bệnh sẽ
diễn biến vô cùng phức tạp. Do đó, để sẵn sàng và chủ động các phương án ứng phó
với tình hình dịch bệnh. Giám đốc Sở Tài chính quán triệt và yêu cầu Trưởng các
phòng, công chức và người lao động của Sở thực hiện một số nội dung sau:
1. Thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương cũng như Địa phương về
phòng chống dịch viêm đường hô hấp Covid-19
2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin về tình hình dịch bệnh
Covid-19 và phổ biến các khuyến cáo, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh của Bộ Y
tế, UBND tỉnh, Sở Y tế đến toàn bộ công chức và người lao động cũng như gia đình
của công chức và người lao động phòng mình quản lý.
3. Không phát ngôn những thông tin sai lệch về dịch Covid-19, quảng cáo,
đăng tải các nội dung không chính thống về dịch Covid-19. Đề cao cảnh giác một số
hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 để mạo danh, giả danh y - bác sỹ, tổ
chức của ngành y tế để lừa đảo bán khẩu trang, hóa chất.
4. Thực hiện theo khuyến cáo của Bộ Y tế: Luôn đảm bảo lưu thông không khí
tự nhiên tại văn phòng, trụ sở làm việc cơ quan; các phòng hạn chế sử dụng điều
hòa; thường xuyên vệ sinh khử khuẩn nền nhà, các phương tiện, dụng cụ các đồ vật
trong phòng bằng các chất tẩy rửa thông thường; thường xuyên rửa tay bằng xà
phòng hoặc rửa tay bằng dung dịch rửa tay có cồn; che miệng, mũi khi ho, hắt hơi
bằng khăn giấy hoặc khủy tay áo; tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng; hạn chế tối đa
đến khu vực đông người; hạn chế tiếp xúc gần trong 1m với người có biểu hiện sốt,
ho, khó thở, đeo khẩu trang đến nơi công cộng…
5.Văn phòng Sở có trách nhiệm:
- Khẩn trương bảo đảm các vật dụng cơ bản, thiết yếu phòng chống dịch cho
cơ quan, khẩu trang cho công chức, người lao động thuộc cơ quan;
- Lên kế hoạch phun thuốc diệt khuẩn, khử trùng toàn bộ cơ quan hoặc những
nơi có nguy cơ lây nhiễm cao;
- Cử người thường xuyên vệ sinh khử trùng khu vực thang máy nhất là nút bấm
(vào đầu, giữa và cuối giờ làm việc);
- Bố trí và cung cấp đầy đủ nước sạch và dung dịch rửa tay tại các khu vệ sinh,
ngay cửa ra vào sảnh chính tầng 2, chân cầu thang tầng để xe (có bảng hướng dẫn

yêu cầu tất cả công chức, người lao động, khách đến làm việc đều phải rửa tay khử
trùng trước khi vào thang máy hoặc lên cầu thang hoặc vào làm việc với các phòng).
6. Trường hợp bản thân công chức, người lao động của cơ quan và người thân
có những biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh Covid-19 phải báo ngay cho cơ quan và
cơ sở y tế gần nhất để có các biện pháp cách ly phù hợp.
Nhận được công văn, yêu cầu các phòng nghiêm túc thực hiện./.
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