ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 228 /BC-UBND

Phường 3, ngày 15 tháng 9 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Về việc góp ý công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Chung cư lô B,
Số 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3
Kính gửi:

Ban Tiếp công dân thành phố Vũng Tàu.

UBND Phường 3 nhận được thông tin phản ánh của người dân do hệ
thống phản ánh hiện trường Vungtau IOC chuyển đến với các nội dung phản ánh
như sau: Mấy hôm nay, Ban Quản Trị chung cư lô B, 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
đã yêu cầu bảo vệ chung cư đo nhiệt độ của cư dân khi đi ra/vào chung cư. Theo
tôi, việc đo nhiệt như vậy dẫn đến tiếp xúc gần, không đảm bảo 5K theo qui định
phòng chống dịch và không cần thiết tại thời điểm này. Tôi cũng đã góp ý với
Trưởng Ban quản trị chung cư. Tại cổng ra vào chung cư đã có các ban thanh
niên, tình nguyện viên kiểm tra giấy tờ đi lại của cư dân ra vào chung cư. Vậy
mong quí Cơ quan Chức năng xem xét lại việc đo nhiệt này. Cảm ơn!
Về vấn đề này, UBND Phường 3 báo cáo như sau:
Việc đo thân nhiệt nhằm kiểm soát sức khỏe của người dân khi ra vào
chung cư; người thực hiện nhiệm vụ đo thân nhiệt đảm bảo có khẩu trang, găng
tay, kín chắn giọt bắn.
UBND Phường tuyên truyền đến Ban quản trị/Ban Quản lý nhà chung cư:
- Kiểm soát chặt chẽ người ra vào chung cư, kiểm soát cư dân chung cư
trong việc ra ngoài vì mục đích y tế, tiêm chủng, tổ chức chốt kiểm soát, đo thân
nhiệt, sát khuẩn, ghi chép đầy đủ thông tin vào sổ theo dõi.
- Phối hợp chặt chẽ với các Ban quản trị/Ban Quản lý trong công tác thực
hiện phòng chống dịch Covid-19 tại các nhà chung cư.
- Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm về phòng chống dịch
(nếu có) tại các nhà chung cư. Shipper phải dừng bên ngoài nhà chung cư,
không tiếp xúc trực tiếp với cư dân.
Trên là báo cáo của UBND Phường 3 về việc phản ánh của người dân qua
hệ thống phản ánh hiện trường Vungtau IOC để Ban Tiếp công dân thành phố
Vũng Tàu được biết, tổng hợp./.
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