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UBND THANH PHO THAI BINH
BAN CHI DAO PHONG, CHONG
DICH COVID-19

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Oc 1p - Tir do - Hnh phóc

S: f2- /CV-BCD

TP. TháiBInh, ngày/!9tháng22nam 2021

V/v rà soát d6i tung nguy co, ly mu xét
nghirn sang 19c SARS-CoV-2 vOng 2.

KInh gri:
- Các phông, ban, do'n vj lien quan;
- Uy ban nhân dan các phuèng, xã.
Can cir Cong van s 253/SYT-NVY ngày 19/12/202 1 cUa S Y tA Thai BInh v
vic rà soát d& tuçmg nguy Ca, ly mu xét nghim sang 19c SARS-CoV-2 vông 2
(co van ban kern theo,), Ban Chi do phOng, chng djch thành ph yêu cu:
1. UBND các phrnmg, xä:
- To chüc rà soát, rà soát li và 1p danh sách toàn b ngu&i nhp cãnh và nguii tux
13 tFnhlthành ph dang có djch Covid- 19 trJ v dja phuang, don vj, tnrng hpc, doanh
nghip trên dja bàn quàn l, bao gm:
+ Toàn bQ ngu'ii v tr tinh Hài Duo'ng;
+ Ngu'ôi tir các huyn/thành ph dang có dch Covid- 19 cUa tinh Quâng Ninh;
+ Ngu?ñ tir các xâIphng/thj trn dang có djch Covid- 19 cüa 11 tinhlthành ph
con lti.
Vic rà soát can ctr theo bang cp nh.t mói nht cüa Vin V sinh djch t Trung
uang cung cap và Trung tam Kiêm soát bnh tt tinh hu'ng dan.
- Thai dirn tInh bt du tr ngày 15/01/2021.Vic 1p danh sách, phân loai các
di tung (theo 6 nhóm ti Thông báo s 03/TB-BCD ngày 09/02/202 1 cüa Ban Chi
do thành phô)
theo khoâng thai gian tir 15/01/202 1 den hêt ngày 3 1/01/2021 và
ti'i ngày 01/02/2021 dn nay.
2. Trung tarn t thành ph chü trI, phi hcip các don vj lien quan thirc hin
vic to chüc quàn l, cách ly, theo döi siirc khoê, ly rnu xét nghim theo ni dung
chi do ti Cong van 253/SYT-NVY ngày 19/12/202 1 cüa Si Y tê Thai BInh.
3. Các phOng, ban, don v lien quan can cir chirc näng, thim v1.i phi hcip rà
soát dôi ttrçYng nguy Ca, lay mu xét nghim theo quy djnh.
Nhn Cong van, yêu câu các phông, dan vj lien quan, UBND cac phu'mg, xà
nghiêm tüc thirc hin./.nz.TJo1 liii un:
- Nhu' trén;
- BCD phong, chng deh ca tinh;
- TT Thành u' - HDND TP;
- Die Chü tjch, các die PCT UBND TP;
- Các thành viên BCD TP;
- Luu: VT, BCD.
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