UBND THANH PHO THAI B1NH
BAN CIII DO PHONG,
CHONG DICH COVID-19

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA V!T NAM
JJc 1p - Tçr do - Hinh phtic
TP. Thai Blnh, ngay26 tháng 8 nàm 2020

S: Z5/CV-BCD
V/v tp trung, quyt 1it trong cong tác
chi do phong, chong djch Covid- 19.

KInhg&i:
- Các phông, ban, dan vj thuc thânh phô;
- UBND các phuông, xã.
Trithc tInh hInh din bin phirc tp cüa djch Covid-19; d thirc hin hiu qua
han nüa các bin pháp phông, chông djch, Ban Chi dao thành phô yêu cu các
phông, ban, don vj thuc thành phô, UBND các phumg, xâ khân truang, nghiêm
tüc thirc hin rrit so ni dung sau:
1. Yêu câu toân b can bô, cong chi.rc, viên chi.rc, ngui lao dng trong Ca quan,
dan vj thuc thánh phô và các phuô'ng, xã triên khai cài dt trén din thoi üng diing
Bluezone truó ngày 07/8/2020.
D nghj U ban MTTQ Vit Nam và các t chirc Hi, doàn th thành pM tang
cuô'ng tuyên truyên dê các can bt và Hi viên tham gia cài dt 1mg dging.
2. Râsoát, thông kê chInh xác các trueing hcip t1r Dà Nng, Quâng Nam, Quãng
Ngãi và các ô djch khác tth ye tr ngày 01/7/2020 vâ các truèng hçp tiêp xüc gân
vOl ngir0i nhiêm, nguô'i nghi nhiêm Covid-19; tuyt dOi không duçc bO 19t các
truOng hçip trên. Các truOng hçp có biêu hiên cüm (ho, sOt, met môi, khó thà,...)
nghi nhirn Covid-19 và nh&ng nguà di, den tü vüng có djch trên dã trO ye dja
phu'cmg trong vông 7 ngày, tInh tü ngày 28/7/2020 den nay phãi lien h vOi ca sO y
te de du'çic lay mâu xét nghim.
3. Drng cac cuc h9p, các hot dng không can thiêt; nêu tO chOc phái hn chê
quy mô và thirc hin nghiêm các bin pháp phông, chOng djch.
Hn ch quy rnô to chirc dam cuOi, dam tang và phâi áp diing các bin pháp
phông, chông djch; ghi nh.t k nguô'i tham dir.
4. Tiêp tic kiêm tra, xir 1 nghiêm vic ban hang, kinh doanh trên via he, lông, lé
duè'ng; vic vi phm phông, chông djch tai các chc, siêu thj, nai tp trung dông ngu?ñ.
5. Các phông, ban, dan v thuc thành pM, UBND cac phuOng, xa phân cong
can b trirc vào các ngày nghi dê kp thOi xü l các tInh huông phát sinh.
Nh@n Cong van nay, yêu cu các phông, ban, don vi, UBND các phuOng, xã
khân truong, nghiêm tic tO chirc triên khai thrc hin./. ,No'i nhân:
- Nhu trën;
- Chfi tjch, các PCT UBND TP;
- Các thành viên Ban Chi dao TP;
- Li.ru: VT, BCD.
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