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THÔNG BÁO KHẨN
Về việc tạm dừng các hoạt động trên địa bàn xã Cộng Lạc
Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp và có kh ả năng lây nhanh c ủa
dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã là rất lớn . Hiện trong Công ty GFT Cộng
Lạc có 5 trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Trước tình hình trên Ban chỉ đạo
phòng chống dịch Covid-19 xã Cộng Lạc yêu cầu các tổ chức, cá nhân và nhân dân
trên địa bàn kể từ 0 giờ ngày 26 tháng 11 năm 2021 thực hiện một số nội dung sau:
1. Tạm dừng hoạt động đối với chợ Cầu Xe, các nhà hàng, quán ăn, các
hoạt động tập trung đông người, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trên đ ịa bàn
xã.
2. Tạm Dừng tổ chức đối với các đám cưới, đám hỏi, nghi lễ báo hỷ,…
3. Đám tang: Chỉ tổ chức lễ viếng, không tổ chức ăn uống, không tập
trung đông người. Yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch
theo quy định và thông điệp 5K của Bộ y tế.
4. Dừng hoạt động đối với các cơ sở tôn giáo, tín ng ưỡng, các nghi l ễ,
hoạt động có tập trung đông người.
5. Trường Mầm Non trên địa bàn cho học sinh nghỉ học, Sử d ụng trường
Mầm non làm khu cách ly y tế tập trung cho các trường hợp F1 liên quan đến F0
GFT
6. Yêu cầu nhân dân, hãy chủ động khai báo với Trạm y tế hoặc Công an
xã, thông qua số điện thoại của trạm trưởng tram y tế ông Đ ồng Đức Hà số điện
thoại : 0989669354; hoặc ông Đặng Bá Hoàng- Trưởng công an xã số điện thoại:
0902091133. Cá nhân nào không thực hiện việc khai báo, hoặc khai báo không
trung thực sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đề nghị nhân dân không hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh th ần trách
nhiệm, tự giác, chủ động trong phòng chống dịch, thực hiện tốt thông điệp 5K
của Bộ Y tế (Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y
tế). Những trường hợp đã có quyết định cách ly, yêu cầu thực hiện nghiêm túc
cách ly tại nhà theo quy định.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã Cộng L ạc thông báo, yêu
cầu các tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn xã nghiêm túc thực hiện đến
khi Ban chỉ đạo xã có thông báo mới./.
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