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CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM
Dc Iip-Ty do-Hnh phüc

So:954 /UBND-YT

Cuv Ló, ngày
07tháng 8 náni 2020

V/v tang cu6ng bin pháp
phOng chông djch COVID-19

Kjnh gü'i:
- Thu tnrô'ng các phông, ban, ngành, dan vj cap thi;
- UBND các phumg.
Truc tInh hlnh din bin phtrc tap cüa djch bnh COVID-19, UBND thj xâ,
Ban chi dto phông chông djch COVID-I9 thj xa yêu cãu:
1. Các cap, các ngành, các dan vi, hrc 1trçng vu trang trên dja bàn thi xã:
Nghiêm tiic thirc hin Cong van s 5 157/ UBND —VX ye tang cithng kiêrn soát lay
nhim COVID 19, Cong van s 5 158/ UBND —VX ngày 05/8/2020 cüa UBND tinh
v trin khai thirc hin Thông báo s 272/TB-VPCP cüa van phông ChInh phü,
cong van so 2542/SYT-NVY ngày 05/8/2020 cüa S Y tê ye tang cuô'ng triên khai
các biën pháp phOng chng djch COVID 19; Cong van so 5816/UBND-VX ngày
06/8/2020 ye vic kiêm tra rà soát cOng dan tir viiing djch v dja bàn tinh.
2. Phông Y tê

- Tang cuè'ng cong tác tharn rnuu, näm tlnh hInh, tang cung phôi hp các
dan vj lien quan trin khai thirc hin nghiêm các chi do ciia cap trén chü dng irng
phó djch COVID-19 trên dja bàn thj xã.
- Kin toàn Ban chi dto lien ngành và di phàn rng nhanh phOng chOng djch
COVID 19 cp thj.
- Tharn mu'u UBND thi xA to chirc các doàn kiêm tra, giárn sat toàn din cong
tác cOng tác phOng chng djch Covid 19 tui 7 phung và các dan v trén dja bàn.
- Phi hgp Trung tam y t rà soát tInh hInh ca s& vat chat, hóa chat, vat tu y té,
thuc, trang thit bi y t và các diu kin cn thiêt trong cOng tác phông chOng djch
COVID-19, kjp thi tham muu UBND thi xã dam bào nguOn lrc s.n sang cho rnci
tInh huOng din bin cüa djch.
3. Phông Tài chInh & Kê hoich: Can dOi ngân sách darn báo kinh phi cho
các hott dng phông chng djch Covid 19 trong tInh hInh mcii.
4. Trung tam y t thj xa
Tip tc và tang cuè'ng rà soát, xác minh thông tin, lap danh sách, diêu tra
djch tê tat câ các trung hçp tr ye tui vung djch, trung hçip nghi ng nhim
COVID 19 tren dja bàn; phân loi dôi tuçmg, tO chirc each ly phü hçip theo tirng cap
d, ph6i hçp Trung tarn KSBT tinh trin khai 1y rnu và vn chuyên rnu xét
nghirn theo quy djnh.
Chun bj sn sang nhân hxc, ca so vt cht, vt tu', trang thiêt bi cho cOng tác
phOng chng djch; Giám sat ch.t chê vic phông chng djch ti các Ca so y té,
khOng d lay lan djch, bâo darn an toàn cho tt nht cho di ngQ nhân viên y té

5. Các hrc 1ung vu trang (Ban chi huy Quãn sy', Cong an, Don cü'a Ihãu
Cãng Cfra Là): Trén Co sâ nhirn vu du'gc giao tang cu'ng phôi hp kiêlTl tra,
kiêrn soát tht cã các di tuçing nhp cânh trên các tuyên thrô'ng thüy, du'd'n b,
dung bin.. .Xi:r l nghiêrn theo pháp 1ut các triRing hçp thra tin không dñrig S11
that, không khai báo y t, khai báo y t không trung thtrc, trôn tránh, chông dôi,
không chap hânh bin pháp cách ly y t.
6. Phông Van boa — Thông tin, Trung tam Van hóa, TT& Truyên thOig:
- Tip tc thông tin kp thôi v din bin djch và các bin pháp phông C 'ông
djch theo khuyên cáo B Y tê nhu: Nãng cao thüc ti1 gilr gin sirc khôe bàn than
và cong dng ( giü' v sinh, deo khâu trang no'i Cong cong và trén các phu'o'n., tin
giao thông cong cng, hn ché tp trung dông nguô'i, giQ' khoáng cách an to i khi
tiêp xüc, an uông lành mnh, rèn 1uyn siirc khOe. .nhât là ddi vôi nguô'i cac tuOi,
ngiRñ có bnh nên), khai báo y tê tçr nguyen, phát hin sirn và thông báo cho hInh
quyn v các trueing hçip nghi mac bnh.
- Day irnnh tuyên truyn, vn dng, hu'óng dn ngl.ri dan cài d.t t.rng dçing
phát hin tip xiic gn Bluezone trên trang websize: 't'it'u'.BIiiezoiie.gov.vn.
Don Cü'a khâu Cáng Cü'a Lô:
7. Be ngh Ban Tuyên giáo, Ban Dan In, Uy ban MTTQ th xã và cic To
chtrc, doàn the: Tuyên truyê, vn dng nhãn dan dê cao cành giác, chü diig, ty'
giác thçrc hin có hiu qua các bin pháp phông chông djch, doàn kêt cong :hung
sirc dông lông dày lOi djch bnh.
8. UBND các phuà'ng.
- ChO tjch UBND các phu'O'ng chju trách nhirn truO'c ChO tjch UBND :hj xä
nêu dê xáy ra các vi phm lien quan dn phông chông djch Covid-19
- Thng kê, 1p danh sách tat ca các trLrng hçp t& thành phö Dà Nng và các
dja phuong có djch v dja bàn, to chi.rc each ly nhu sau:
- Tiir ngày 01/7/2020 den ngày 28/7/2020 thçrc hin vic each ly theo !urng
dan ti Cong din so 1 167/CD-BYT ngãy 29/7/2020; Tr ngày 29/7/2020 trô ti nëu
tr thành ph Dà Nng và dja phuong có djch v dja bàn yêu câu cách ly bä. buc
theo quy djnh.
- Giám sat cht chë vic thirc hin each ly ti nhã, xi.r l nghiêrn các ru'mg
hçp vi phm.
- Không to chirc các hot dng giao kru, tp trung dông nguO'i, khuyn cáo
ngiiO'i dan deo khu trang khi ra khOi nhà và thu'Ong xuyên rOa tay bang xá phOng
hoic dung dch sat khuân, hn ché t.p trung dông ngrO'i, náng cao ' thac tir jáo v
sirc khóe, bàn than, cong dng.
- Tuyên truyên, vn dng, hithng dn ngui dan cài dt irng diing phit hin
tiêp xOc gân Bluezone trên trang websize: 'i'wit'.BIzieone.,cov.vii.ThuO'ng xuyCn
tuyên truyên trên h thông ba phát thanh cOa phu'O'ng.

9. Cong tác thông tin báo cáo:
Yêu câu các don vj và UBND các phi.rng báo cáo kt qua triên khai thuc
hin, tInh hInh dich trên dja bàn hang ngày ye Ban Chi dio phông chOng COVID19 (qua PhOng Y t thj xã truc 1 6h hang ngày theo dé cuo'ng vã phi.i 1iic báo cáo
du'cc gri kern v da chi Email: Chungvui7583grnail.com. SO din thoi
0986733929 & 0904787583).
Nhân duoc cong van nay yêu c.0 Tri.ring các phông, ban, ngành, don vi cap
thj, Chü tch UBND các phung triên khai thirc hin nghiërn tue các ni dung
trên./.-fr
TM. BAN CHI B
No'inhân.
TRU 0 G BA
- Nliu trën:
- UBND tinh;
- Các dong clii UVTV Th üy;
- CT, các PCT HDND-UBND thi xã;
- Luu VT,YT.A
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CHU TICH UBND THI XA
Doän tiên Dung

BE CUONG
Báo cáo tInh hInh dlch Covid 19 ngày
1. TInh hInh dich Covid 19 trên dia bàn:
2. Cong tác triên khai chi dao diu hành: Các van bàn d ban hành...
3. Bão cao kêt qua rà soat các truOng hp cO lien quan các diem có nguy co cao theo
thông báo khân cüa co' quan chñc nãng :(B Y tê, So' Y ê. Trung tarn KSI3T Tinh.
UBND tinh. TX...)
4. Cong tác dij phOng, phi hçip !ixc luvng, kiëm tra, giám sat:
5. Hot dng cña di phàn 11ng nhanh: (Kiëm tra. phát hin, xü' 1)
6.Kêt qua rà soát các tru'ô'ng hqp cO nguy co' vó'i d!ch Covid 19
Thông tin
1.iông s6 cãc truffng h9'p thing theo döi tti dja bàn:
Trong do:
-Tqi c5ng ding dOn cu.
-Tqi co s& lu'u IrO, doanh nghip:
- SO ngu'Oi cO Bnh nn mqn i/nh
So ngtrô'i Co tin sü' tip xñc gn
VOl nguO'i i'näc hnh hoäc nghi ngà mc Covid 19
VOl nguri liêp xOc gn
V tO' cOc 0 dich trong ntc&c
KhOc
2. Tinh trtng each ly:
COch ly iai nhO
COch ly ip Irung
Cách l' tai co s& y t
3. Trirb'ng hç'p có st, ho, khó thó'
Sot
Ho
Khó thri
4. Tru'ô'ng hqp dã du'yc lay mãu xét nghim Covid 19
Dirong i/nh
Am tInh
Chira có kêt quO
5. TInh tring stl'c khôe hin tii
On dinh
PhOi nh?p vin

So Iu'ç'ng

