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V/v thiic hiên Kt Juan chi dao cOa
dông chI Chü tch UBND tinh

KInh gt'ri:
- Các phông, ban, dcTn vi lien quan;
- UBND các phuô'ng, xã.
Thirc hin Thông báo so 44/TB-VP ngày 19/7/2021 cüa Van phông UIBND
tinh Thai BInh thông báo kiên chi do cüa dông chI Nguyn Khc Than, Chü tich
Uy ban nhân dan tinh, Ban Chi do thânh phô yêu câu các phông, ban, dan vj lien
quan, UBND các phu?mg, xã khân truong thixc hin mt s nhiêm vu sau:
1. Tuyên truyên Ye CáC bin pháp kiêm soát ngu'è'i ra vâo tinh:
- Tir 12 giô' ngày 19/7/2021: Ngu'ô'i vào tinh Thai BInh phái có kt qua xét
nghim am tInh bang phu'ang pháp PCR hoc xét nghim test nhanh kháng nguyen
trong vông 72 gi; nguM vã phtrcrng tin không dam bão diu kiên thl kJ-iông duo'c
vào tinh; các trithng hcTp thiçic vâo tinh phái thirc hin nghiêm viêc khai báo y t và
theo dôi si.irc khoê theo huó'ng dan phân 1oi cña ngânh Y tê.
- Tang cithng cong tác tuyên tuyên, vn dng ngui dan nu không có viêc
thrc sr cn thiêt thI không nên di ra khói tinh trong thai dim hiên tai, tuyên
truyên vn dng ngrè'i than dang & tinh ngoài biêt và thc hin các biên pháp
phông, chông dch ciia tinh dang áp diing.
2. Dôi vri cOng nhân, ngiiO'i lao dng lam vic tinh ngoâi di v trong ngày
qua các cht kim soát djch:
- COng nhân, ngri lao dng: Thirc hin nghiem các quy dinh phông, chng
djch, k cam kt, khai báo y té, h?n ché tiep xüc, không ti tp dông ngu'ôI, khi có
biu hin ho, s& ... phài báo cho ca quan y tê gân nhât dê du'ic htróng dan, x1r 1
kjp thai;
- Giao Phông Lao dng - Thuang binh vâ Xã hi chfi tn, phi hop các phông,
dan vj lien quan: CAn cur danh sách cüa phithng, xA, thám dinh va tharn mru vic
cp the cho cong nhân, ngu'èi lao dng di qua các chôt kiêm soát djch hang ngày.
- Giao Trung tam té thânh phô lay mu xét nghim ngy nhien 01 1nItun
cho It nht 20% sê hrgng cOng nhân, ngui lao dng ra tinh ngoài lam vic; dng
thôi phân 1oi, dánh giá nhithg tnrng hçip nguy ca de lay mu xét nghim cho phü
hçip. Thc hin nghiêm quy trInh phân 1oi, each ly theo quy dinh.
3. UBND các phu'?mg, xA:
- Chñ tn, phOi hçp phông Lao dng - Thiiang binh vã XA hi, Cong an thành
phêi t churc rà soát, 1p danh sách cOng nhân, ngu'i lao dông hin cu trñ tren dja
bàn di v trong ngày qua các ch,t kim soát djch (theo nuu), gfri ye UBND thành
th (qua Phông Lao dng - Thirnng binh và Xd hç5i) tru'óc 15 giO' ngày 22/7/2021.

ChU tich UBND các phumg, xä chju trách nhiêm ye tInh chInh xác danh sách
dã 1p, quart l, giám sat cht chë cong nhân, ngu'o'i lao dng di qua các chôt kim
soát dlch hang ngày.
- Tiêp t1ic chi do, nàng cao vai trô, trách nhiêm cüa Truing thOn, To tnrrng
TO dan ph, To t1r quãn thçrc hin rã soát, nãm chàc nhãn kháu cüa mi gia dInh,
mi thOn, th dan phô dam bào không dê bj dng, không d tInh hung Co ca nhim,
ca nghi nhim, ngthi ye tir vüng có djch ma khOng khai báo y t, không thxçc quãn
l. Lp danh sách ngi.thi tir tinh ngoãi tth ye, tham miiu kjp thai các tnrèng hcrp
cách ly tp trung, cách ly ti nhâ theo quy dnh; báo cáo Ban Chi dao thành pM
(qua Trung tam Y té) truóc 14 giO' hang ngãy;
- Thirc hin nghiêm vic k cam ket phông, chông dch Covid-1 9 dn 100% ho
gia dInh (theo mu), hoân thành chm nhât ngay 23/7/2021; tOng hop két qua k
cam kt, báo cáo UBND thành phô (qua Cong an thành phO') chm nht ngày
24/7/2021;
- Tang cu?mg kiêm tra, kiêm soát xir 1 nghiêm các to chrc, cá nhân vi phm
các bin pháp phOng, chOng djch, nhât là vic thirc hin các bin pháp phông, cMng
djch di vci nhà hang, quán an phiic vi phucmg tin vn tái trén tuyn quc Iô, tinE
1 thuc dja bàn quán l.
Nhn COng vAn, yêu câu các phông, ban, dcxn vi, UBND các phung, xã
nghiêm tiic t chirc trin khai thirc hinJ./—
Nc'inhân:
- Nhix trên;
- BCD phông, chng djch cüa tinh;
- TI Thành u' - HDND TP;
- D/c Chü tjch, các d/c PCI UBND TP;
- Các thành viên BCD TP;
- Các phông, don vi lien quan;
- Lru:VT,YTZ
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Thiyc hin phông, chông djch COVID-19 tii Ii gia dlnh
HQ và ten chz ho:

Dia chi':
Dién thoal:
Dê chü t43ng phbng, chiing d1cli CO VID-19, gia dlnh tIJi xin cam kr thtrc hiên
t6t ct'Ic n5i dung nhu sau:
1. Khi có ngu'ô'i tucc tinh, thành phô khac dênlvê hçI gia dInh, phãi khi bo
ngay vó'i To giám sat cong dông hoc Trtm V tê x, phu*iig dê giám sat, kiêrii soat
dich.
2. Chill ing thiyc hin thtthng xuyên thông dip 5K dê phông, chông c1ch:
- Deo khu trang khi ra khói nhà, tai các no'i cong cong, trên cáo phtrcrng tin giao
thông cong cong, Ca s y tê vv...
- Không to chirc tp trung dOng ngu'O'i t?i h gia dInh, no'i Cu' trii khi khOng that su'
cn thiêt; khOng tu tap dOng ngui ngoài ph?nl vi cong so, triImg hoc, bnh viên.
- GiO' khoáng cách khi tiêp xôc vOi ngu'ôi khác,
- Rcra tay throng xuyên bang xá phOng hoc khü' khuän tay hang dunu clich sat
khuân; GiU' ye sinh, lau rra Va dê nhâ cü'a thông thoáng.
- Thu'ong xuyên khai báo y tê thông qua các phân mêm Ong dung trên diên thoai
di dng thông minh.
Khi cO ngu'oi trong gia dInh b sot, ho, khó thô thI gi din cho Tram Y tê qua s
hoc Trung tarn
tê thành phO (0822682399 hoãc 0987631599) dê
duc tu van vâ khárn, lay rnâu xét nghim theo quy djnh.
3. Thtyc hin nghiêm tüc các bin pháp phOng, chOng dch theo yêu cilu ctia
chInh quyên dja phiro'ng và cilia ngành y tê.
Gia dInh tôi cam kt tuãn thu day dO các nôi dung nêu trên./.
Di diii h gia dInh

ThOn/Tô dIn phô

UBNJ) xã/phu'O'ng

