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0 /CV-BCD

S:

V/v tAng cumg các bin pháp
phOng, chOng djch Covid- 19 1in quan
den chum ca bnh tai tinh Ha Nam

KInhgüi:
- Các phàng, ban, dan vi lien quan;
- Uy ban nhân dan các phtr6ng,
xa.

Thrc hin Cong van 4188/UBND-KGVX ngày 22/9/202 1 ccia UBND tinh Thai
BInh v viéc tang ctràng các bin pháp phóng, chong djch Covid-19 lien quan den
chUm ca bnh tai tinh Ha Nam, can cir Cong van 2066/C V-SYT ngày 22/9/202 1 cUa
Si Y t v viéc rà soát, xét nghim, quãn i' dôi tuçrng nguy ca vOi djch bnh Covid19 và ngtrii lien quan den da bàn tinh Ha Nam; Ban Chi dao thành phô yêu câu:
1. UBND các phtràng, xä: Kim soát chat chë ngtthi dan, ye t'r tinh Ha Nam,
dc bit là ngtr?i v tCr vUng djch; thông báo, khan truong rà soát, 1p danh sách
ngixbi tir dã trng a tinh Ha Nam và ye, den, a dja phtrang tr ngày 10/9/2021 den nay,
v té) chm nhât 09 gii ngày
báo cáo v Ban Chi dao thành phô (qua Trung
24/9/2021 d theo döi, quan 1 và lay mu xét nghim theo quy djnh.
2. Trung tam Y t thành ph:
- T chirc ly mu xét nghim cho toàn b ngtri dã trng a tinh Ha Nam va v&
dn, ô Thai BInh tinh t'i ngày 10/9/2021 den nay (trçng tam là Thành phô PhU L,
huyn Thành Liêm, Kim Bang), tham muu vic áp dung các bin pháp phông, chông
djch; tang hqp, báo cáo Ban Chi dao thânh ph (qua phông Y tê) truâc 14 gia ngày
24/9/202 1 và báo cáo Sâ Y tê theo quy dnh.
- Tip tvc trin khai 1y mu xét nghim 13 nhOm di tucmg nguy ca theo Cong
v.n s 1720/SYT-NVY ngày 17/8/2021 Sei Y tê va Htróng dn
1557/KSBT-XN
ngày 30/8/2021 cUa Trung tam Kim soát bnh tt tinh.
3. Phông Giáo dxc và Dao tao thành pM: Chi do các cci giáo dic tri,rc thuc
trên dja bàn thtring xuyên phôi hcip chat ch vâi tram y tê phumg, xà trong giám sat,
phát hin, lay mâu xét nghim SARS-CoV-2 cho giáo viôn, hçc sinh có biëu hin cUa
bnh cüm (sOt, ho, khO thâ,..) va có yêu to nguy ca.
4. Di vâi hot dng cUa mt s ca sà kinh doanh: Tm dixng chtra triên khai
thirc hiên nôi dung chi do cUa UBND tinh ti Miic 2 Thông báo s 62/TB-VP ngày
21/9/202 1 cUa Van phông UBND tinh.
Nhn Cong van, yêu cu các don v nghiem tüc trin khai thrc hin./.
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Nolnhân:
- Nhr trén;
- BCD phông, chông djch cCia tinh;
- TT ThAnh u' - HDND TP;
- Die Chü tjch, các die PCT UBND TP;
- Các thành vién BCD TP;
-Luu: VT,YT.
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