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V/v Darn bão côiig tác trçrc phông chong
dich COVID-19 trtxóc, trong vã sau Têt
Nguyen dan Tan Stru närn 2021.

KInh gui:
- Thu trung các phông, ban, ngành dan vj cap thj;
- ChÜ tjch UBND các phi.rrng.
Dê darn báo tot cong tác chãm soc src khOe nhãn dan và phông chông djch
bênh truc, trong vã sau Têt Nguyen dan Tan Stru nãm 2021. UBND thl x yêu cãu
dan vj thgrc hin rnt s ni dung sau:
1. Tnthng các phOng, ban,ngành dan vj cap thj: Darn báo thng trçrc 24/24
gR cong tác trrc djch truàc, trong và sau tt (dc bit là djch Covid-19). Tuyên
truyn nãng cao kin thirc cho ngui dan trong vic phOng chông djch Covid- 19 và
các djch bnh khác. Khi có ca nghi ng djch Covid-19 phái báo cáo ngay cho
UBND thj xã (qua phông Y tê theo s din tho?i cua dông chI Phó Truó'ng phông
0982 961 574).
2. UBND các phthng phân cong ljch trçrc và niêm yt danh sách trçrc ( So
din thoi cüa ngui trrc) gü'i ye UBND thj x ( qua phông Y tê) trithc ngày
10/2/2021).
- Báo cáo tlnh hInh djch Covid-19 trén dja bàn thj xà hang ngày (thee mtht
girl kern) qua dja chi Email: chungvui7583ginail.coin.
Nhân duoc cong van nay yeu cu Trung các phOng, ban, ngành, dan vj cap
thi, Chü tjch UBND phirmg nghiêrn t11c triên khai thçrc hin ./.
No'i u/ian:
- Nhir trên:
- U BN D tinh, BCD tiiih;
-SàYt:
- TT Tlii uy. TTHDND thi xä;
- CT, các PCT UBND tlii xã;
- Luii
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BAO CÁO
Tlnh hInh djch Covid ngãy .../.../ ...2021
1. TInh hInh dich bênh:
+ Tng sé trithng hçip sang l9c, phãn 1oi hang ngày:
- TrOng do thuc dôi tuçYng cách ly là:
- Cách ly Y t:
- Cách ly tp trung:
- Cách ly ti gia dInh:
- Cách ly tai noi lixu trli:
- Cách ly t.p trung tti tuyn huyn:
2. Tong s dang theo dOi cách ly trên dja bàn:
Trong do:
- Cách ly Y tê:
- Cách ly tp trung:
- Cách ly ti gia dmnh:
- Nguñ nir khu cách ly trci ye dja phuong:
II. Các hot dng dã triên khai:
1. Các hoit dng thrc hin:
2. Kêt qua kiêm tra, giárn sat:
3. Mt so hott dng khác:
III. ' kiên dê xut:
-Trên day là báo cáo cOng tác phOng chOng dch Covid- 19 den 16 gi ngày
Nlinhi?in:
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