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UY BAN NHAN DAN
THNH PHO THAI B!N}I

S)Z/UBND-QLDT

CONG HOA xA 1191 CHU NGHIA VIT NAM
Dc lap - Tir do - Hinh phuc

TP. TháiBInh, ngày'/9 tháng 02 nàm 2021

V/vthr cung các bin pháp phOng,
chong djch Covid-19 ti các tôa nba
chung cu trên dja bàn thành phô.

KInh gui:
- Qu Du tu phát trin Thai Binh;
-CôngtyCôphânDamsan;
- Cong ty Co phãn dâu tuxây lap dâu khI Thäng Long;
- Cong ty TNHH phát triên dO thj và xây dçrng 379;
- Cong ty Co phãn dâu tu phát triên HUD2;
- Cong ty Co phân thixcmg mai Thành Dat;
- Các Ban Quãn trj tôa nhà chung cu.
- UBND eác phu6ng: Lê Hông Phong, Quang Trung,
Trân Hung Dto, Tiên Phong;
- To cong táe lien ngành cüa UBND thành phô.
D tang cung các bin pháp phông, ch6ng dch Covid- 19 tai các tôa nha
chung Cu trên dja bàn; UBND thành phô chi dao nhu sau:
1.Yêu cu các chU du tu, Ban Quân trj tôa nhà chung cu trên dja bàn thành ph&
- 'i'àng cithng tuyên truyn 4n dng các h dan han ch vic di chuyn
ra khôi dja phuang, nhât là di, den các vüng có djch; han ché tôi da tp trung
dông ngithi tai các dam cui, dam tang, dam giô, lien hoan, sinh nht, fbi gp
mt dCng ngu?i khác.
- Niêm yt cOng khai các quy dinh phông, chng djch tai cng, cüa ra vào
tôa nhà; yêu cau cu dan trong tôa nhà phài chap hành nghiêm vic deo khâu trang,
khü khuân, không tp trung dông ngui, gift khoãng each...
- Nrn bt tInh hInh di laj cüa cu dan, ghi nht k dy dii thông tin v h9 ten,
dja chi thuing tn, so din thoai ciia khách den tôa nhà. Kjp thñ phát hin, theo
dOi, quàn l, giám sat các tnuxYng hçp di den ti'z yang djch hay nghi ng?i mac bnh.
Tnthng hp nghi ng có ngtthi nhiêm bnh trong nhà chung cu thI phãi khân
tnrang thông báo ngay vâi tram y té phu&ng, trung tam yte thành phô dê kjp thai
áp ding các bin pháp phông chông djch bnh (thu cách ly, theo dOi, diêu trj, khii'
tning theo quy djnh...).
2. UBND các phung Lê Hng Phong, Quang Trung, Trân Hung Dao, Tin
Phong, to cong tác lien ngàth ciia UBND thàth phô thuing xuyên kiêm tra, don
doe các Ban Quán trj tôa nhà chung cix trên dja bàn thirc hin; dông thn xii 1
nghiêm các tnthng hqp vi pham.
N?n cong van nay, yêu cu Thu trung các dan vj trin khai thrc hin./. ,
NeyinhI'i:

- Nhir tren;
- So Xây dirng;
- ThuOng tnrc Thãnh üy;
D/c ChO tjch, các die PCT UBND TP;
- Luu:VT, QLDT.
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