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Kông Chro, ngày 18 tháng 02 năm 2021

V/v triển khai các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh Covid-19

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Phòng.
Thực hiện Công văn số 363/ UBND-VHXH ngày 17/02/2021 của UBND huyện
Kông Chro về tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp để phòng, chống dịch bệnh
Covid-19;
Trước tình hình tỷ lệ cài đặt ứng dụng Bluezone trên địa bàn huyện Kông Chro
rất thấp, chỉ có 3.382 lượt cài đặt có hoạt động, chiếm tỷ lệ 6,45% trên tổng dân số và
chiếm tỷ lệ 38,58% trên tổng số điện thoại thông minh trên địa bàn toàn huyện (Theo
thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông đến ngày 15/02/2021).
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu:
1. Tuyên truyền, vận động cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone (Lưu ý: phải
thường xuyên bật Bluetooth mới được ghi nhận có hoạt động của ứng dụng này) để tự
bảo vệ và hỗ trợ truy vết tiếp xúc. Bắt buộc tất cả cán bộ, viên chức, người lao động
thuộc phạm vi quản lý cài đặt ứng dụng Bluezone, và tuyên truyền, vận động, hướng
dẫn gia đình cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo người lây nhiễm Covid-19,
giúp bảo vệ bản thân và gia đình mình phòng, chống dịch bệnh.
2. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức, người lao động thuộc
phạm vi quản lý và nhân dân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo
khuyến cáo 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo
y tế) của Bộ Y tế.
3. Tổ chức tuyên truyền khai báo y tế điện tử thường xuyên qua ứng dụng
NCOVI (có thể khai báo hộ cho người thân); đặc biệt cần bắt buộc khai báo y tế điện
tử đối với người di chuyển đi - đến từ các vùng có dịch, người đang thuộc diện giám
sát y tế... (qua WebSite "tokhaiyte.vn"). Nội dung hướng dẫn chi tiết tại các Công văn
số 473/STTTT-CNTT ngày 12/4/2020, Công văn số 481/STTTT-CNTT ngày
14/4/2020 của Sở Văn hóa và Truyền thông. Ngoài ra, có thể truy cập địa chỉ:
https://ncovi.vn để xem hướng dẫn chi tiết việc sử dụng.
4. Các đơn vị trường chưa đạt 100% trong việc cài đặt, sử dụng ứng dụng
Bluezone như: Trường TH&THCS Lê Quý Đôn: 66,6%. Trường TH&THCS Lê Hồng
Phong, Trường TH&THCS An Trung 96,4%. Trường TH&THCS Kông Yang 97,9%.
Trường PTDTBT TH&THCS Yang Nam 98%. Cần triển khai thực hiện.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc khẩn trương triển khai thực
hiện./.
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