Uỷ ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa ban hành văn bản số 8648/UBND-SYT về việc tăng cường công
tác phòng, chống dịch Covid- 19 trong dịp lễ, hội cuối năm 2021, đầu năm 2022 và kiểm soát biến chủng
mới Omicron của vi-rút SARS-CoV-2 trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, UBND Thành phố đề nghị các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và các cơ quan, đơn vị, địa
phương cân nhắc, xem xét, quyết định giảm quy mô hoặc dừng tổ chức hoạt động, sự kiện tập trung đông
người không cần thiết, các hoạt động vui chơi, lễ hội, tôn giáo, đặc biệt là các sự kiện tập trung trên 300
người. Đồng thời có kịch bản, phương án phòng chống dịch bệnh, thực hiện phương châm 4 tại chỗ khi dịch
bệnh xảy ra.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản, ý kiến chỉ đạo của Trung ương, Thành uỷ, Ban Chỉ đạo phòng chống
dịch Covid- 19 Thành phố, nhất là Quyết định số 3779/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của UBND Thành phố
về việc Quy định tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid- 19”;
Tăng cường các biện pháp truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và hành động của Nhân dân trong việc
chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, nhất là thực hiện Quy định 5K; hướng dẫn, kiểm tra,
giám sát các biện pháp phòng chống dịch tại nơi công cộng, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Khi phát hiện các ca mắc bệnh trong cộng đồng, phải triển khai ngay các biện pháp truy vết, khoanh vùng,
cách ly, xét nghiệm, điều trị và các biện pháp cần thiết khác; giám sát các trường hợp nghi ngờ mắc biến
chủng Omicron và xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh, không để dịch bùng phát, lây lan ra cộng đồng; đồng
thời lưu ý xử lý các dịch bệnh khác, không để dịch chồng dịch.
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