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UY BAN NHAN DAN
THANH PHO THAI BINH
S&/dUBND-VHTF
V/v tang ciràng tuyên truyn các bin
pháp phông, chng djch Covid- 19

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tiy do - Hanh phñc
TP. Thai BInh, ngày,/9tháng 7 näm 2021

KInh gui:
- Phông Van hóa và Thông tin thành phô;
- Dài Truyên thanh - Truyên hInh thành phô;
- Uy ban nhân dan các phithng, xã.
Can c1r Cong van s 581/STTTT- TTBCXB ngày 18/7/2021 cüa S& Thông
tin và Truyên thông Thai BInh ye vic tang cu&ng tuyên truyên các bin pháp
phông, chông djch bnh Covid-19; dê cong tác tuyên truyên phông, chông djch
Covid-19 trén dja bàn thành phô dat hiu qua, Uy ban nhân dan thành phô yêu câu:
1. Dài Truyn thanh - Truyên hInh thành ph và Uy ban nhân dan các
phi.thng, xã:
1.1. Tang ci.thng tuyên truyn các bin pháp phông, chng djch bnh Covid19. Cong tác tuyên truyên t.p trung vào các nOi dung trQng tam sau:
- Tip tiic tuyên truyn rng râi trong nhân dan v các bin pháp phông,
chông djch, bin pháp kiêm soát ngixñ ra, vào tinh, theo do: Tr 12h00 ngày
19/7/2021,, ngixui ye Thai BInh, ngithi Thai Bmnh khi ra tinh ngoài quay ye tinh
phài có kêt qua xét nghim vi rut SARS-CoV-2, cii the: Dôi vâi xét nghim bang
phrng pháp Realtime PCR thI có kêt qua am tInh trong vOn 72 gi, dôi vói xét
nghim bang phuong pháptest nhanh kháng nguyen thI có kêt qua am tInh trong
vOng 48 gi; tmng hp chixa lam xét nghim hoc xét nghim qua thai han nêu
trên thI khOng thrqc vào tinh, nêu vào tinh phài thrc hin cách ly y tê tam thñ tai
khu each ly t.p trung cüã huyn, thành phô dê th'rc hin xét nghim và phâi trã
kInh phi theo quy djnh.
- Tang cirâng tuyên truyn, 4n dng d nglxôi dan tçr nguyen, tr giác không
di ra khói tinh trong th&i diem hin tai nêu không có vic thirc sir can thiêt; dông
thii dông thuan thirrc hin nghiern các bin pháp phOng, thông djch theo chi dao cüa
Uy ban nhân dn tinh, Uy ban nhân dan thành phô cho den khi có thông báo mOi.
- Turên truyn v vic diu chinh trong cách ly y t di tilçcng nuy Co và
quàn l, diêu trj nguYi bnh Covid-19. Ciii the: giãm thai gian cách ly y té tp trung
tü 21 ngàyxuông trôn 14 ngày và tiêp tiic theo dOi suc khOe tai nhãlnoi li.ru trii trôn
14 ngày tiêp theo; các dôi tuqng thuc din each ly y tê tai nhãl noi km trü F2..)
cQng diiçic diêu chinh tü 21 ngày cOn trôn 14 ngày; thai gian thirc hin bat dâu tü
ngày 15/7/2021 ('theo ni dung Cong van so 39/C V-SYT ngày 15/7/202 1 cüa Ban Ghi dgo
phông, chOng djch Covid-19 thrcrc gzi kern theo).
- Tuyén truyn kjp thyi các van bàn chi dao cüa Trung hong, cüa tinh và
thành phô ye cong tác phOng, chông djch Covid- 19 d nâng cao thüc, trách
nhim cüa các cor quan, to chüc và các tang l&p than dan trong vic thlgtC hin
nghiem tue các bin pháp phông, chông djch, dc bit là vic khai báo y te, vic
chap hành bin pháp kiem soát ngithi ra, yào tinh và thirc hin thông dip 5K.
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- Tuyên truyên, hixóng dn vic thirc hin quyét ma QR-Code dê quãn 1
thông tin ngi.thi ra, vào các dja diem kinh doanh, nai tp trung dông ngui theo
hiiong dan tai Quyêt djnh so 2666/QD-BYT ngày 29/5/2021 cüa B Ytê ye vic
ban hành Hithng dan sir dicing các üng diing khai báo ytê và phát hin tiêp xüc gân
phiic vi phông, chông djch bnh Covid-19.
- Phân ánh, cung cp thông tin dy dü tInh hInh djch bnh trên Ca nuó'c, tai
tinh, tai dja phiicmg và cong tác phông, chông djch cüa các cap, các ngành và toàn
the nhân dan; kip thai biêu ducmg các to chüc, cá nhân thrc hin nghiêm tüc, hiu
qua các biên pháp phông, chông djch và phong trào "Toân dan tham gia phông,
chOng djch Covid -19".
- Tuyên truyên sir cn thit phãi tiêm vc xin, t chrc th?c hin tiêm VäC Xifl
theo thu tir uu tiên mt each hçp 1, hiu qua dê mi nguYi dan hiêu, tir giác và
tIch cicc tham gia.
1.2. Uy ban nhân dan các phithng, xã: Ngoài thirc hin các ni dung ti Mc
1.1, tiêp tic tuyên truyên, hithng dan các ca sâ km trü du ljch (khách san, nhà
nghi) trén dja bàn quàn 1 däng k và thirc hin t%r dánh giá an toàn Covid-19 theo
Bang dánh giá an toàn Covid-19 ti ccv sv luu trü du ljch có trong h thông ti dja
chi http://safe.tourism.com.vn và thirc hin quyét ma QR-Code dê quân 1 thông
tin ngu1i ra, vào ccv sv theo hii&ng dan ti Quyêt djnh so 2666/QD-BYT ngày
29/5/202 1 cüa Bô Y té.
2. Phông Van hóa và Thông tin thành phd: Theo dOi, don doe các dan vj, dja
phiiang triên khai thirc hin, báo cáo két qua ye Uy ban nhân dan thành phô.
Nhn Cong van, yêu cu các dan vj trin khai thirc hin./.L—
Ncrinhân:
- Nhir trên;
- Sâ Thông tin và Truyn thông TB;
- TI Thành üy;
- Chü tch, các Phó Chü tjch UBND TP;
- Ltru: VT, VHTT77I'—
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UBND TfNH THAI B1NH
BAN CHI DO PCD COVID-19

CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM

S:.35 /CV-BCD
V/v diu chinh trong each ly y té
dôi tixqng nguy Ca và quãn 1, diêu
trj ngxi bnh Covid-19.

Bc 1p - Tir do - IIinh phác
Thai Blnh, ngàyA5T tháng t nàm 2021

KInh g11i:
- Các s&, ban, ngành, ca quan, dcm vi trong tinE;
- UBND các huyn, thành phô;
- Các don vj y tê trong tinh.
Thrc hin Cong van s 5599/BYT-MT ngày 14/07/2021 cüa B Y t v
giãm thai gian cách ly, thI dim each ly y t F 1 t.i nha, quân 1 diu trj bnh
nhân Covid-19 và kin chi dao cüa dng chI Chü tjch Uy ban nhân dan tinh;
Ban Chi dao phông, chng djch tinh diu chinh thii gian each ly y t và quàn 1,
diu tr ng1i bnh Covid-19 nhu sau:
1. Diu chinh thii gian each ly y t
- Giâm thôi gian each ly y tê t.p trung tr 21 ngày xung con 14 ngày và
tip t1ic theo dôi sirc khôe tai nhàlncyi luu tri 14 ngày tip theo cho các dôi tuçmg
sau: ngri. tip xüc gn vâi ngui bnh Covid-19 (Fl); ngtthi nhp canE (tth
trumg hop nguii nhp cánh vào lam vic di.thi 14 ngày và các tru&ng hop nhp
cânh each ly theo quy djnh khác cüa Ban Chi do Quc gia phông, chng dch
Covid-19 và cüa B Y t); ngu?i vào tinh Thai BInh theo Cong van s
932/SYT-NVY ngày 01/6/2021 cüa S& Y t v Hufmg dn kiêm soát ngui ra,
vào tinh Thai Binh trong phOng, chng djch Covid-19.
- Giâm th?yi gian each ly t.i nhà tr 21 ngày xung cOn 14 ngày dôi vcyi các
di tuçing thuc din each ly y t tai nhà/nGi hru tri (F2, nguñ vào tinh theo
Cong van s 932/SYT-NVY ngày 01/6/2021 cüa SO Y th,...).
Thuc hiên nghiêm vic quàn l, giám sat each ly, bàn giao và theo dOi, giám sat
y t sau each ly dam báo không d lay nhi&n chéo và lay lan djch bnh ra cong dng.
Thai gian thrc hin di vi các d& tu'qng bt du each ly tii ngày
15/7/2021.
2. Di vOi mt s truing hop Fl có dc thu v si1c khôe (phi ntr có thai;
nguii có bnh ung thu, bnh nn; tré em dithi 15 tui...): can cir vào dánh giá
nguy ca phai nhim SARS-CoV-2, diu kiin sirc khOe, diu kiin dáp ü'ng cách
ly yt tai nhã!nai luu trü; UBND huyn, thành ph xem xét quyêt djnh cho phép
cách ly y t ti nhã!noi l trá và báo cáo Ban Chi do phông, chng djch tinE;
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dng th?i th1rc hin quàn 1, giám sat y t cht chë (theo huó'ng dn ti Cong van
s 5599/BYT-MT ngày 14/07/2021).
3. Di vth hot dng quán 1, diu tr nguèd bnh Covid-19: Các co s
khám bnh, chtta bnh thrc hin theo dung Huóng dn Chin doán và diu trj
Covid- 19 do chüng vius Corona mcii (SARS-CoV-2) duçic ban hành theo Quyt
djnh 3416/QD-BYT ngày 14/7/2021 cUa Bô Y t&
Các ni dung trên Se duçic diu chinh khi có siir thay di mói theo chi dao
cüa Ban Chi do Quc gia PCD Covid-19, B Y t& Ban Chi dao phOng, chng
djchtinh.
Nhn Cong van nay yêu cu các dja phucing, dun v nghiêm tiic trin khai
thuc hiên./.

No'i nhân:
- Nhu trên;
- VP Tinh Uy, HDND tinh;
- Dc Chñ tjch, các PCT UBND tinh;
- Ban Chi dao PCD tinh;
- VP UBND tinh;
- Cong Thông tin din t tinh;
- Liru: VT, N'VY.
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