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V/v rà soát, qtián k. xét
nghini cho nguOi trng dén/tr
v tr các dia phucng. KCN gui
nhãn ca nhim SARS-CoV-2
troii COIU2 doug

KInli u'i:
- TruOiig các phOng, ban, ngành, dan vj cap thj;
- ChU tich UBND các phixng.
Th,t'c hin Cong van hOa tc s 1727/SYT-NVY ngày 15/5/202 1 cüa Sâ Y
té Ngh Au ye \iC rà soát. quãn 1', xét nghim cho nguäi t1rng dn/tth v tCr các
dja phtrang ghi nhn ca nhim SARS-CoV-2 trong cong dng; COng van sO
1730/SYT-NVY ngày 16/5/202 1 ciia SYT Ngh An v/v tang cung quán 1' dôi
vâi ngLroi trng dén/trO' ye tü Kim cong nghip (Khu cong nghip) ghi nhn ca
nhirn COV!D-19 và cüng cô các bin pháp phóng, chng djch COVID-19 tii
Ca sor su.in xuàt. kinh doanh. KCN trên dja bàn tinh. Dé darn bâo an toàn trong
phOng chn dich COVID-19 trCn dja bàn th xä UBND thj xa yeu câu Tru'O'ng
các phOng. ban. ngành. don vj cp thj, Chü tjch UBND các phuO'ng triên khai
rnt sO nOi dune sau:
1. Irun tOrn Y tê thi xä.
- ChU In. phOi hcip vOl cOc ban, ngành dan vj, UBND các phuO'ng khân
trLro'ng rO soOt. ip danh sOch nhirng ngu?i dä d&iltrâ v tCr các dja phung ghi
nhn ca nhirn SARS-CoV-2 trong cong dng trên dja bàn cã nuâc tr ngày
01/5/2021 den nay: to chOc diêu tra djch t phán loai dôi tii'ng, tO chirc bin
pháp cOch Iv. Iv m.0 xét nghirn theo quy djnh hin hOnh; tuyt dôi không chü
quan. to' là tnftrvc rnçi din hiCn cOa dch.
- Tang cuOng cOng tOe phOi h'p. kiêm tra giárn sOt vic thirc hin each ly
tp trung. cOch ly ti nhO. nm lu'u tniLu cOa cOng dOn, tuyt dôi khong dê xuOt hin
tinh trtng cOng d2in t' '' rO'i khOi khu vyc each ly.
- Ban CU() LCt quO rO soOt cOc tru'äng hcp cong dOn tr va nhu' d nêu trên,
gUi ye irung tOrn KiCrn soOt hnh ttt tinh vO BCD phOng, chong djch th xä
tru'O'c 16 giO' hang ngày.
2. UBND cOc phwing
- KhOn truong rO soOt tAt cO cOc trung hcip dn/trâ v tü' các Khu cOng
ng1iip ghi nhui ca nhirn SARS-CoV-2 ti cOc dja phuang (Dà Nng, Bäc
Ninh. BOc Giang....) tü ngOy 01/5/2021. cv the nhu' sau:
- NCu cO b13u hin st. ho. khó th hoc CO triu chü'ng nghi nhirn
COVID-I9 yCu ciu den cor sà y t d cách ly. lay rnu xét nghim, diêu tr kjp
th i:
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- DM \i CC trung hcip dn/trâ v ti'i các khu cOng nghip dang thrc
hin phong 16u: TO chrc each ly tp trung dO 21 ngày kê tir ngày trâ ye dja
phuo'ng, lay nu xét nghim theo quy djnh.
- Dôi vo'i cie trLimg hç)'p dn/trâ v tf.r các khu cOng nghip ghi nhn ca
nhim SARS-CoV-2 (khong phong tOa. cách ly y ti): Thrc hin khai báo y t& t
ch&c each ly tui nhO. no'i lu'u trO. k\" tOc xá dO 21 ngày kC tO ngày trâ ye dja
phuGllg, tO ch1'rc IOv mu xCt nghirn vào ngày thu 20.
- XO' ft nghiCm các tru'ng hçp c
trn khOi ni cách ly, khu vrc dang
thuc hin lnh phong tOa theo quy dlnh, khOng khai báo y t& không deo khâu
trang theo dun! quv dlnh.
- DOi vO'i các trumg hcip tip xOc vOi ngui trâ ye tCr các khu Cong
nghip dang cO mtt trCn dja bàn: Yêu câu tlj theo dOi siirc khOe, thrc hin
khuyn cao 5K cOa B Y t& thông báo ngay cho ca s& y th gn nht khi có mt
trong các triii chüng nhu' St, ho khan. khO thâ,..
- Tang cu'ong tuvên truyn tOi ngui dan, ngui lao dng v tInh hInh
djch hnh và dC ngh thi.ic hin nghiêm huing dn cOa ngành y t ye phOng,
cMng djch COVII)-19. YCU câu toàn b ngthi lao dng tai các nhà may trên dja
bàn thy'c hin khai háo y t din tO'. Phát huy vai trO cOa chInh quyên cci s trong
vic tuvCn truvCn. kiCm tra giám sat vic tuân thu các quy djnh phOng chOrig
djch cOn ngu'Oi lao dng tii các khu nhà tr9, k tOc xá cho ngui lao dng.
3.Iru'ng cic phOng. ban, ngành, &m vj cap thj: tang cung phôi hcp
trong cong tac phong. chng djch Covid-19 trên dja bàn.
Nhuii dir.yc cOng van nay. yêu cu Truâng các phOng, ban, ngãnh. don v
cip th: ChO tch UBND các phu'rng triën khai thirc hin nghiêm tOc./.
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