Tính đến 10h30 ngày 08/9, trên địa bàn quận đã có 40/48 ca nhiễm Covid-19 được công bố khỏi bệnh; trong
đó, đáng mừng là 3 phường Phước Mỹ, Thọ Quang và An Hải Tây đã có 100% bệnh nhân được công bố
khỏi bệnh (trong đó Phước Mỹ và Thọ Quang mỗi phường có 6 bệnh nhân; An Hải Tây có 5 bệnh nhân).
Các phường còn lại: Nại Hiên Đông có 11/13 ca, An Hải Đông có 8/10 ca, An Hải Bắc có 5/6 ca và Mân
Thái có 1/2 ca đã khỏi bệnh. Toàn quận hiện còn 59 người đang được theo dõi sức khỏe tại cộng đồng; 263
người thực hiện cách ly tập trung tại 08 cơ sở (trong đó có 79 người đã hết thời hạn cách ly y tế).

Toàn quận tập trung lấy mẫu xét nghiệm được 47.549 trường hợp. Riêng ngày 04/9 đã hoàn thành việc lấy
11.063/11.061 mẫu xét nghiệm đại diện hộ gia đình. Sơn Trà là quận đầu tiên của thành phố hoàn thành việc
lấy mẫu xét nghiệm đại diện hộ gia đình theo chủ trương của thành phố, và 100% mẫu đều cho kết quả âm
tính.

Lấy mẫu xét nghiệm đối với bà con tiểu thương và người đi chợ tại phường An Hải Bắc

Thực hiện quyết định chuyển trạng thái toàn thành phố, nhìn chung người dân quận Sơn Trà chấp hành quy
định phòng, chống dịch, có đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách. Các cơ sở kinh doanh chấp hành quy định
chống dịch. Các phường tiếp tục quán triệt Tổ phòng, chống dịch tại khu dân cư phát huy hiệu quả hoạt
động; duy trì lực lượng kiểm soát chặt chẽ địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về
phòng, chống dịch. Tại 08 chợ trên địa bàn quận, tiểu thương kinh doanh trở lại bình thường (trừ các cơ sở
uốn tóc, gội đầu), số tiểu thương đi bán vẫn còn ít, khoảng 40% so với ngày thường. Các cơ sở kinh doanh
dịch vụ ăn uống chỉ phục vụ bán mang đi. Tại mỗi chợ, tiếp tục duy trì 02 cổng kiểm soát thẻ vào chợ theo
phương án phân chia tần suất đi chợ, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra
việc chấp hành các quy định về chống dịch của tiểu thương và người đi chợ. UBND các phường đã triển
khai cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân có liên quan cam kết hoạt động đảm bảo các biện
pháp an toàn phòng, chống dịch theo quy định, các hàng quán bán hàng ăn uống chỉ phục vụ bán mang đi,

không phục vụ tại chỗ. Qua kiểm tra, tại các tuyến đường: Võ Văn Kiệt, Võ Nguyên Giáp Nguyễn Văn
Thoại, Trần Hưng Đạo, khu vực cầu Sông Hàn…, hầu hết các nhà hàng còn đóng cửa, một số quán ăn, cửa
hàng bán cà phê, nước giải khát, trà sữa mở cửa phục vụ bán mang đi.

Chợ Nại Hiên Đông hoat động đảm bảo giãn cách

Hiện nay, UBND quận đang chỉ đạo UBND các phường căn cứ Quyết định phê duyệt về đối tượng, số
lượng, kinh phí hỗ trợ để hợp đồng với Bưu điện để tiến hành tổ chức chi trả theo quy định về việc chi trả
cho các đối tượng người lao động gặp khó khăn do bị ngừng việc, mất việc từ ảnh hưởng của đại dịch
Covid-19 theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, đợt 1 đã có
02/7 phường được phê duyệt (An Hải Tây 9 hộ kinh doanh cá thể, 862 lao động tự do và Phước Mỹ 139 hộ
kinh doanh cá thể, 1312 lao động tự do), các phường khác đang chờ Quyết định phê duyệt của UBND thành
phố. Đợt 2 theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 5945/UBND-LĐTBXH ngày 07/9/2020,
UBND quận đã chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu triển khai thực hiện theo hướng
dẫn số 3645/HD-SLĐTBXH ngày 08/9/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phường Phước Mỹ tặng quà cho lực lượng tham gia trực tiếp phòng chống dịch

Tính đến 10h30 ngày 08/9, lực lượng chức năng của quận và các phường đã xử phạt với tổng số tiền
616.075.000 đồng, bao gồm các hành vi vi phạm chủ yếu như không mang khẩu trang, ra đường trong
trường hợp không cần thiết, không đảm bảo khoảng cách; vi phạm về kinh doanh, vi phạm về lưu trú, vi
phạm giao thông, ANTT, về tụ tập đông người…
Kim Dung

