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UBND THANH PHO THAI B1NH
BAN CHI 1140 PHONG, CHONG
DICH COVID-19
S6:409 ICy-BCE)
V/v dam báo an toàn each ly yté

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip - Tir do - Hinh phüc
TP. Thai BInh, ngày Oi tháng 5 näm 2021

KInh gui:
- Các phông, don vj lien quan;
- UBND các phu&ng, xä.
Thrc hin Cong vn s6 38911L1BND-KGVX ngày 01/9/2021 cüa UBND tinh
Thai BInh ye vic dam bão an toàn each ly y tê, Ban Chi dao thành phô yêu câu:
1. Khu each ly tp trung cüa thành ph6 tip t%ic thirc hin nghiêm các quy
trInh, quy djnh, ni dung, quy chê chuyên môn; bão dam an ninh trt tir, tuyt
dôi không dê xãy ra triiông hçip trôn khói khu each ly; can cir kêt qua dánh giá
yêu to nguy co, phân 1oi, bóc tách các tru&ng hçxp nguy Co cao, tuyt dôi không
dê lay nhim chéo trong Khu each ly.
Giao Trung tam Y t chU tn, ph6i hcip Bnh vin da khoa, Ban Chi huy Quan
sçr, Cong an thành phô và các don vj lien quan diêu hành, kiêm soát cht chë cong
tác each ly y té; tang cuing kiêm tra, giám sat hoat dng tai Khu each ly.
2. Chü tjch UBND các phu&ng, xã chju trách thim giám sat chtt chê, theo
dôi süc khóe các trixing hqp each ly y té tai nhà, noi imi trü theo quy djnh. Chju
trách nhim truâc Chü tjch UBND thành phô nêu không quán l chat ch eác
tris?mg hqp nêu trên dê phát sinh ca nhim Covid- 19 trên dja bàn.
Nhn Cong van, yêu cu cáe dja phuong, don vj khn tnxang thçrc hin./.
Noi nhmn:
-Nhistrên;
- Ban Chi dao PCD Covid-19 tinh;
- TT Thành u' - HDND TP;
- Die Chü tjch, các dlc PCT UBND TP;
- Các thành viên Ban Chi dao TP;
- Liru: VT, BCD.
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