UBND THANH PHO THAI BIINH
BAN CHI 1)40 PHONG,
CHONG D!CH COVID-19

CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIT NA
Dc 1p - Tir do - IInh phüc
TP. Thai BIn/i, ngày 0] tháng 8 nám 2020

S: 23/CV-BCD
V/v tp trung chi dto cong tác phOng,
chông djch Covid-19
KInhgi.ri:
- Các phông, ban, dan vj lien quan;
- UBND các phirông, xã.
Hin nay tInh hInh djch Covid- 19 dang din bin h& si1c phrc tap, tinh dn
06 gi& ngày 01/8/2020 so ca mac lien quan den Dà Näng tr ngày 23/7/2020 den
nay là 116 trung hqp, trong do có 3 ca tr vong. Theo báo cáo cüa Ban Chi dao
phOng, ehôngdjch cüa tinh, ngày 01/8/2p20 Thai Binh Co 01 ca duo'ng tInh (lan 1)
tai xâ Hoà Tiên, huyn Hung Ha yà nhieu ngithi tiêp xüc gânvth trung hp nay,
nguy Ca lay lan djch trong cong dông là rat cao. Tai thành phô Thai BInh dà thông
kê 704 truong hop di tu a Näng tra ye dia phuang Dé ngàn chän dich bênh bung
phat trên dia ban, Ban Chi dao thanh phô phong, chông dich Covid-19 yêu câu
1 UBND cac phumg, xã
- Tap ttung chi dao côrig tac ra soat, quan ly nguai di ye tu vung dich dê
thuc hiên giani sat, each ly theo quy dinh, dôn chi Chu tich UBND cac phuong,
xà chiu trách nhiêrn trüâc UBND thành phô nêu dê lçt ngis?ii di ye tir vüng djch
ma không each ly thëo quy djnh;
- Ban hành quyêt djnh ap dyng each ly y te dôi vâi các tru?mg hcip can each
ly tai nhà, fbi lixu trci; quàn l chat ch các trung hçip nay, giám sat, theo dOi src
khoê theo quy djnh;
- Báo cáo dja diem cách ly tp trung (dir kiên) ye Ban Chi dao thành phô
truOc 10 ii ngày 03/8/2020 (qua phOng Y tê)
- San sang phuang an üng phó vthtrung hqp duang tInh tai cong dông;
chü dng phuang an phOng, chOng dch dê kjp th?ii phát hin, khoanh vimg, each
ly, dp djch hiu qua.
2. Trung tam tê thành phô:
- Chü trI xây dxng kich bàn lrng phó vOi các tInh huông djch; tham mixu
Ban Chi dao phOng, chông djch thành phô các bin pháp phông, chông djch tron
giai doan mâi, huàng dan vic each ly y tê cho nhUng ngui di tr vüng djch trâ ye
dja phuong.
- Tp trung cao d vic rà soát, giám sat phát hin và cách ly kjp thai ngui
có nguy ca lay nhiêm, ngu?i tü vüng djch tr& ye dja phuang; theo dôi, kiêm tra
sue khoê nguii each ly, kjp thyi phát hin ngu?ii có biêu hin bnh dê each ly,
theo dOi, lay mâu xét nghim theo quy djnh;
- To chirc true mi.'rc 100% dam bào xir l kjp thai các tInh huông djch bnh
xãy ra, chuãn bj san sang 4t tu, trang thiêt bj phiic v11 phOng, chông djch.
3. Cong an thãnh phô: Chi dao lire luçing cong an phu&ng, xà nam bat các
truO'ng hçp di ye tir vüng djch, vic thirc hin each ly bat buc.
4. Dài Truyen thanh - Truyén hInh thành phô:
- Tiêp tic tang cu&ng cong tác thông tin, tuyên truyên phOng, chOng djch
Coyid-19, các bin pháp phOng, chông dich: deo khâu trarig tai fbi cOng cong,
ngoài phm yj cong s&, tru&ng hoc, tren cac phuang tin giao thông cong cong,
thrc hin tha tay sat khun, bào dam ye sinh cá nhãn;
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- Cong khai S din thoi diiông day nóng cüa thành ph: 0987.631.599.
Chi dao Dai Truyên thanh cac phithng, xa cong khai so din thoi duông day nóng
trén h thông ba truyên thanh dé nhân dan phán ánh kjp thii nhtng tru&ng hçip di
ye tr vüng djch.
5. Di vâi các Doanh nghip, ca quan, dan vi, t chüc di theo doàn tüng di
qua các di,a phtrcmg Co djch trâ v tir ngày 18/7/2020 yêu cu khai báo y tê và to
chüc thirc hiên each ly t,i ca quan, dan vj hoäc dia dim tp trung khác nhixng
phâi Co sir giám sat cüa ca quan y t.
6. Thành viên Ban Chi dao thânh ph tang cuO'ng don dc, kiêm tra cong tác
phOng, chông djch t.i các phuOng, xâ, dan vj theo sr phân cong.
Nhn Cong van này yêu cu cac phOng, ban, don vi,, UBND các phizO'ng, x
khân tnrang, nghiêm tue tO chirc trien khai thirc hin./.

Ncri nhn:
- Nhu trên;
- Chü tjch, các PCT UBND TP;
- Các thành viên Ban Chi dao TP;
-Liru:VT,BCD.
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