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

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc

S: 2L /CV-BCD

TP. TháiBmnh, ngày?itháng3 nàm 2021

V/v ri soát v thyc hién các bin pháp
theo dOl, giám sat, each ly dé phông,
chong djch Covid- 19

KInh gri:
- Các phông, dcm vj lien quail.
- UBND các phuông, xã.
Ban Chi do thành phô nhn ducic báo cáo cña Trung tam Y t thành ph v
các truO'ng hcip F 1 t?i phuô'ng Trân Lam, thành ph Thai BInh có di trén chuyn
bay VJ 458 tr Phii Quôc ye Ni Bài ngày 22/3/202 1 (trên chuyn bay có bnh
nhân Covid-19). Vé vic nay, Ban Chi dao thành ph chi do nhu sau:
1. Trung thrn Y th thành ph:
- Kp thai to chcrc each ly y t tp trung di vOi các truOng hap Fl t?i khu
cách ly tp trung cüa thành phO, lay mu xét nghim theo quy djnh;
- Phi h9p các dja phuo'ng, dun vj lien quan t chirc rà soát, 1p danh sách
các trumg hap là F2, F3, F4;
- To chCrc each ly y tê, giám sat chat chë tInh hInh sirc khôe hang ngày và
khn tru'ang lay mâu xét nghim theo quy djnh d vi các tri.rông hçip tip xiic gn
vã Co lien quan vói các trung hap trên;
- Tiên hành ngay vic xir 1,2, phun khIr tri1ng môi triiO'ng tai các khu virc có
lien quan den truO'ng hap trên theo dung quy dinh;
- Sn sang phu'ang an 11ng phó khi cO tinh hung dch phát sinh trén da bàn;
- Báo cáo djnh kS' tru'óc 16 giè' hang ngày và báo cáo dt xut v Ban Chi
d?o thành phô khi có tInh huông phát sinh;
2. Cong an thành ph: Phi hap TJBND các phu&ng, xã và các dun vj lien
qilan t chirc rà soát các tnrrng hçp tip xt1c gn và có lien quan vi các tru'èng
hpp trén (F2, F3, F4).
3. Phông Giáo dic và Dào to thành ph: Chi dao các trismg h9c thi.rc hin
nghiem các bin pháp phông, chng djch, phi hap Trung tam Y t thành pM
trong vic thirc hin rà soát, cách ly, giám sat, theo dOi sirc khoé các trung hap
lien quan ti tnrO'ng h9c.
3. UBND các phi.rO'ng, xã:
- Chü tn, pMi hap Trung tam Y t thành pM vá các dun vj lien quan t chiirc
rà soát, lap danh sách các truOng hap là F2, F3, F4, báo cáo ye Ban Chi do thành
phô (qua Trung tam Yté'thànhph4.), tránh truOng hp bO sot các dôi tu9'ng trên;
- Thirc hin nghiem tüc, diing quy djnh vic each ly ti nhà các tru'&ng hap
là F2; giárn sat, theo dOi strc khoê di vó'i các truô'ng hap F3, F4.

- Kip thai thông tin tói các do'n vi trên dla bàn: Trung TI-IPT Chuyên Thai
BInh, Trung THPT Nguyn Dirc Cành, Truô'ng THCS Lu'o'ng Th Vinh, Tru'ng
Tiêu h9c Trân Lam Khu A, Trtthng tiu h9c K' Ba, Trumg Mâm non Sky Flower
KS' Ba, Tru'ông Trung cap nghé cho ngui Khuyt tt phi hqp Trung tam y tê
thành phô thirc hin rà soát, 1p danh sách các trithng hcTp lien quan de huóng dn
các bin pháp each ly, giám sat, theo döi sirc khoé, thirc hin khfr khuân môi
tru'è'ng và thixc hin nghiêm tiiic các bin pháp phông, chông djch tai nhà tnrng.
- UBND phtthng Trân Lam khn truung, tang cuông rà soát các tru?mg hçp
là F2, F3, F4, tránh bO sot dôi tuçrng.
Nhn Cong van, yêu câu các phông, dun v lien quan, UBND các phu?mg, xà
nghiêm tic trin khai thirc hin./.pL.
No'i nhân:
- Nhr trên
- BCD phàng, chng dch ca tn1;
- TT Thành u - HDND TP;
- DIc CIii tich, các die PCT UBND TP
- Các thành vién BCD TP;
- LLru: VT, BCD.
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