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KInh giri: 

- Thii tnr&ng các phông, ban, ngành, dan vj cap thj; 
- UBND các phuô'ng. 

Truc tInh hInh din bin phrc t.p cüa djch bnh COVID-19, dê tang cithng 
thuc hiên các bin pháp phông chng COVID- 19 trên dja bàn thj xã trong tmnh hInh 
mdi. UBND thj xã, Ban chi do phàng chng djch COVID-19 thj xa yêu cAu: 

1. Các cap, các ngành, các don vj, lirc luçing vu trang trên dja bàn thj xã: tp 
trung triên khai các bin pháp phông, ching djch chü dng, tIch cuc, dê cao cãnh giác, 

không chü quan, lo là truc din bin mó'i cüa djch COVID-19. 
Nghiêm ti1c thirc hin Cong din s 19/CD-UBND ngày 26 tháng 07 nãm 2020 

cüa UBND tinh Ngh An, Cong van so 4944/ UBND —VX ngày 28/7/2020 cüa 

UBND tinE v trin khai thirc hiên cong din s 1 158/CD-BCD ngày 27/7/2020 cüa 
BCD Quc gia PC dch COVID 19, cong van so 1448//SGD&DT-VP ngày 29/7/2020 

c11a S Giáo diic DT v tang cuèng phông chông djch COVID 19. 

2. Phông Y tê, Trung tam y tê thj xã: 
- Tang cung cong tác tham mini, n.m tInh hmnh, chü dng phôi hçp các don vj 

lien quan trin khai cOng tác phông chng djch COVID-19 trên da bàn thj xà. 
- Tiên hành rà soát tInh hInh co si vat chAt, hóa chat, vt ti.r y tê, thuôc, trang 

thit bj y t và các diu kin cn thit trong cOng tác phOng chông dich COVID-19, 

kjp thii tham mu'u TJBND thj xa dam bào ngun lirc sn sang cho mpi tInh hung 

din bin cüa dich. 

3. Ban chi huy Quân sir thj xã: Tiêp t1ic duy trI các co sO cách ly t.p trung, xây 

drng phucrng an sn sang mi rng các khu each ly tp trung trén dja bàn thj xã khi có 

yêu cAu. 
4. Cong an thj xä: Chi do cong an các phumg phôi h?p  vi dja phuong trong 

vic kim tra, giám sat các dM tuçing tü nithc ngoài vào dja bàn thj xã, có bin pháp 
x1r l' nghiêm di vi các di tuçlng nhp canE trái phép theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

5. UBND các phumg. 
- T chirc giám sat, quân 1 ch.t chê tat câ các dôi tugng tr ye tir nuc ngoài, 

dc bit là các di tuçmg v nuic qua các duông môn, l& mi nhi.mg chua thrc hin 
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các thu tuc nhap cành, khn tnrang báo cáo co quan chi.rc nãng và to chirc each ly ' tê 

theo quy djnh. 
- Tuyên truyn cho nhUng nguà'i tr các vüng có djch trên cá nixO'c v dja phuing 

trong vèng 14 ngày (tr sau ngày 12/7/2020) phái thirc hin khai báo y tê bat buO:  và 

4n &5ng cách ly ti nhà, theo dOi src khOe theo hung dn cüa co quan y t. 

6. Cong tác thông tin báo cáo: 

ye Thyi gian báo cáo: 

+ Yêu câu các dan vj và UBND các phtr.mg báo cáo két qua triên k}iai thirc hin 

v Ban Chi do phông chng COVID-19 qua Trung tam Y tê th xa truâc 15h hang 

ngày. 

Dâu môi báo cáo: BS Hoàng Khäc Tü Chirc v1t: Phó Giám dôc TTYT Cr Lô; 

Diênthoi: 0973.586.777; 0813586777. Email: hoangtuttytclgmail.com  
+ Trung tam y tê tong hcTp báo cáo ye Ban Chi do phOng chOng COVID- 9 thj 

xã và S Y t truc 1 6h hang ngày theo quy djnh. 

Ni dung báo cáo: 

- Cong tác chi do, triên khai th1rc hin các hot dng phOng chng dlch  CDVID 

19 trên dia bàn: 

+ Cong tác tuyên truyn 

+ Thirc hin cong tác cách ly 

+ Cong tác dir phông phi hcip hrc lucmg 

+ Cong tác kim tra giám sat. 

- Báo cáo k& qua rà soát các trtrông h?p  có lien quan, di den các diem có iguy co' 

cao theo thông báo sO 15 vâ s 16 cüa B Y té; Thông báo khãn sO 17 ti ngây 

28/7 cüa Bô y tê; 

- Các ni dung khác (nu có) 

Nhân dugc cong van nay yêu cu Tru&ng các phông, ban, ngành, dan vi cp thj, 

Chü tjch UBND các phug trin khai thc hin nghiêm tuc các ni dung trêr 

No nhân: TM. UY BAN NHAN DA N 
-Nhutrën; KT. CHU TICH 
- UBND tinh;

-
CHU TICH 

- TT Thi uy — TTHDND thi xa; 
- CT, các PCT UBND thj xä; 
- Liju VT,YT. 
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