UY BAN NHAN DAN
TH XA CIA LO

CQNG HOA XA HQI CHU NGHA VIIT NAM
Dc Ip T' do Htnh phüc
-

-

S& 847 /UBND-YT
V/v trin khai rnt s bin pháp
cap bach trong phOng chong djch
Covid- 19.

Ct'ta Lô, ngày 14 tháng 6 náni 2021

KInh gü'i:
-

-

-

-

Tru&ng các phOng, ban, ngành, dan vj c.p thj;
Trung tam Y t thj xâ;
UBND các phumg;
Các ca sä khám chü'a bnh cong Ip trën dja bàn thj x.

Thirc hin Cong van s 2240/BCD-SYT ngày 13/6/202 1 cüa BCD phOng,
ch6ng djch Covid-19 tinh Ngh An v vic trin khai mt s bin pháp cp bach
trong phOng chng djch Covid-19. UBND thj xä yeu cu Trumg các phOng, ban,
ngành. dan vj cAp thj;Trung tam

th thj xã, UBND các phung triên khai thçrc hin

mt s ni dung sau dày:
1. Tip tçic thc hin nghiêm tllc các chi do cüa Ban Chi d?o PhOng
chong djch COVID-19 tinh ti COng van s 763/UBND-YT ngày 02/6/2021 cüa
UBND thj xa; Cong van s 792/UBND-YT ngày 07/6/202 1 cüa UBND thj xä.
2. Dôi vOi các trung hçip dn1trä v tr các dja phiiang thuc tinh Ha
Tinh thirc hin cac bin pháp phOng cMng djch nhu sau:
-

Di vYi cOng dan dn/tr v tü' Thành ph Ha Tinh và các khu virc thuc

tinh Ha Tinh dang thirc hin giàn cách xa hi theo Chi thj s 16/CT-TTg ngày
31/3/2020 cüa Thu tuO'ng ChInh phü v thirc hin các bin pháp cAp bach phông,
chng dch COVID-19, yêu cAu: T chirc Cách ly tp trung it nhAt 21 ngày ké tü'
ngãy thi khOi khu virc giàn cách, phong tOa. T chirc xét nghini It nhAt 03 thn
theo quy djnh.
-

Di vri cOng dan dn/trO' v tr các khu vçrc khác ccia các huyn Thch

Ha, Lôc Ha, Hiiong San, thj xà Hng Linh, tinh Ha Tinh, yêu câu: TO chirc cách
ly ti nhà, fbi luu trü 14 ngày k tlr each ly,

th chirc xét nghim 02 lan

(ngây th&

nhá't, ngày 13).
-

Di vOi cOng dan dn/tri v ti~ các dja phuo'ng cOn lti trên dja bàn tinh

Ha Tinh: Yêu cu cOng dan khai báo Y t tii co' sO' y

th gAn nhAt, tir theo dOi src

khOe 14 ngày. Nu CO các dAu hiu st, ho, dau h9ng, khó thO', mt rnOi, O'n lanh,
mitt vj giác chuyn ngay dn ca sO' y t d duçic hLró'ng dn quán ! kp thO'i theo
quy djnh.

- Thai gian thrc hin ti' 06h00 ngày 14/6/2021 dn khi có thông báo mO'i.
3. PhOng Y t chü iii, phi hçip vOi Trung tam y

th thj x chi do tam dirng

hoit dng các phOng khám nr nhân trrc thuc quãn 1 Sâ Y t Ngh An trên dja
bàn thj xa bt du ttr 6h00 phüt ngày 14/6/202 1 dn khi có thông báo mOi.
4. Yêu dtu các Ca sâ khám, cha bnh trong cong 1p trén dja bàn thj xà
triën khai ngay các bin pháp sau:
- Yêu ciu rà soát, thit !p, cüng c các phOng cách ly tii khoa khám
bnh, khoa cp cru và tAt

ca

các khoa, phông trong dan vj ('thilt 1p khu cách ly

diêu tr/ riêng trong trzthng hctp darn báo diu kin khárn cht?a bnh và phông,
chng d/ch).
- Tang cng cOng tác sang l9c vã kim tra y t hott dng 24/7

a

tAt

ca

các cng vào cüa dan vj.
- D nghj Bënh vin phic hi chüc nang tinh Ngh An dóng trên dja bàn thj
xä: thijc hin nghiêm tue chi dio tai Cong van s 2240/BCD-SYT ngày 13/6/2021
cüa BCD phOng, chng djch Covid-19 tinh Ngh An.!.
Noi u/ia,,:
- Nhu trên
- Sà Y të;
- Thung trt,rc Th.Uy; HDND TX;
- CT, PCT UBND thi x;
- MTTQ TX và các doàn the;
- Lu'u: VT, YT—
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