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KInh giri: 
- Các thành viên Ban Chi dao  lion ngânh phOng chng dch 

COVID -19 c.p Thi; 

- Trung tam t thi xã: 
- Ban Chi dio phOng chng djch COVII)-19 các phu'ing. 

Thirc hin Cong van s 238 1/BCD-SYT ngày 24/7/2020 ciia Ran Chi dio 

phàng chng djch COVID-19 tinh Ngh An v vic tang cu'àng phOng chOng djch 

Covid-19 trOn dja bàn tinh Ngh An; 

Trithc tmnh hInh din bin djch bnh COVID-19 tti Vit Nam; dO chii dng 

phát hin sam và có các bin pháp phông chng djch kjp thài, han ch ti da su 
xâm nh.p các ca bnh vào dja bàn thj xã Cü'a Là; Ban chi do phOng chng djch 

COVID-19 thj xã yOu cu: 

1. Cãc thành viên Ban Chi do liOn ngành phông chông dch COVJD-19 
câpthxä 

TrOn Co s chirc näng, nhirn vii duçcc phân cOng t?i  Quyêt djnh 61 1/QI)-

UBND ngày 3 1/01/2020 triOn khai vic dOn dc, kirn tra, giám sat các don vj, 
UBNI) cãc phu'O'ng thrc hin nghiOm tüc ni dung chi dio ti cOng van flay. dOng 

th?i báo cáo tmnh hInh din bin hang ngãy v thuang trii'c Ban chi dio th a 

(PhOng Y tê) vâo 16h hang ngây. 

2. Trung tam y tê thi xã 
- Phôi hcip chit chë vó'i UBNI) cac phuOng chi do các I'rim y të khn 

truong giárn sat ch.t ch các yu t djch t cO liOn quan, phát hin sOm các trLIong 

hQp nghi ngO; 
-T4 chirc cOng tác cách ly dOi vai các truOng hcrp cOng dan dn thành ph 

Dà Näng ye dja phuong trong vOng 14 ngày thco quy djnh và tin hành lAy mu 

xét nghim nu có chi djnh; 

-Thirc hin diing c1u  djnh các bin pháp each ly, các bin pháp lieu dc. khii 
trüng. Duy tn hot th5ng các di phán iimg nhanh, darn hào tot cOng tác phOnig, 
ching djch trOn dja bàn 24/24h. 

- Ltp danh sách toàn b nhQng ngui dã tiCp ~c vOi nguài bj cách ly liOn 
quan bnh nhân so 416 mac COVID-19, báo dáo vC URN]) thi xã vâ Trung tarn 
Kim soât Bnh tt Tinh theo quy djnh. 
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3. Ban Chi do phOng chong dlch  COVI1)-19 các phrrô'ng 
- Can cur chtirc nãng nhim vii du'p'c giao và ni dung COng van sO 

2381/BCD-SYT ngày 24/7/2020 cüa Ban Chi do phOng chOng djch COVID-IQ 

tinh Ngh An, chi dao  các to chrc. ban, ngành lien quan tiën hânh rà soát, lap danh 

sách và thông báo ngay cho nguO'i dan trCn da bàn da den thành phO l)â Nãng ' 

tip xic vO'i bnh nhãn nghi ngO' rnc COVIi)-19 tl'ong vOng 14 ngày theo qu 

djnh. 

- Phi hcip Trung tarn Y tC thj xã triên khai lay rniu bnh phârn xét nghiörn 

COVIi)-19 theo qiy djnh. 

- Lp danh sách các tru'O'ng hQp tiêp xác gân vO, i tru'O'ng h9'p nCu hen: yCii 

cu cách ly theo hu'o'ng dn cüa B y  t thurc hin khai háo y tC. cp nhtt tInh hinh 

surc khOe 2 lan/ngay (sang, chiCu); thông báo kip thO'i cho chinh quyCn dja phu'o'n, 

co' quan y t khi có biu hin nghi rnc bnh (ho khan. sOt, khó tho'...); 

- 'i'riCn khai v sinh rnOi tru'O'ng, phun hOa chat khti' khuün tii fbi sinh sOng. 

lam vic cüa nhiTthg nguô'i CO nghi nhirn COVID -19. 

- Báo cáo kêt qua triCn khai thirc hin ye Ban Chi do phOng chOng CO V111-

19 qua Trung tarn Y té thj xã dê tOng hp báo cáo ye Ban ChI do phông chOn 

COVID-19 thi xã vá cap Tinh theo quy dnh. 

Nhin ducrc cong van nay yCu cãu các thãnh viCn Ban Chi dto lien ngành 

phOng chông djch thj xã, Trung tam t thj xã. Ban (Ii dio phOng chng dic} 

COVI1)-19 các phung khân tru'o'ng triCn khai th'c hin nghiCm t(ic./..---- 

No'! n/ian: 

- Nhu trãn: 
- Sà Y té (B/c); 
- 'Li '[hi civ; I L)NI) liii xii; 
- CT, các PCI' UBNI) thi xä; 
- U B NI) các ph un1g; 
- !,ru: VT. Yl'. 

TM. BAN CIII DAO 
KT. TRU'ONG BAN 

Ii1() BAN 

ICT. U'\' BAN NIIAN DAN 
VO van hung 
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