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KT.CHU T!CH 

PHO CHU TICH 

No'i n/ian: 
- Nhu' trên; 
- Sâ Y té; 
- TT Thj üy. HDND thj xâ; 
- ChU tjch. các PCT UBND thj xâ: 
- MTTQ thj xä và các doàn the; 
- Liru VT, YT. 

UY BAN NHAN DAN 
TH!XACIIJALO 

S: /UBND-YT 

V/v thuc hin các bin pháp phOng 
ch6ng COVID-19 trong tInh hInh rnOi 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p — Tr do —  Hinh phüc 

Ct'ca Lô, ngày tháng 6 nárn 2021 

KInh gCri: 
- Th truâng các phàng, ban, nginh. don vi thi x: 
- UBND các phuàng. 

Thrc hin Cong van s 2554/SYT- NVY ngày 25/6/202 1 cüa Sâ Y té Ngh 

An, truic tInh hInh din bin phirc tip ciia djch COVID -19. UBND thj xä yêu câu 

Thu truOng các phOng, ban, ngành, don vj thj xã lien quan; Chü tich  UBND các 

phixng lam tt mt s ni dung sau: 

1. UBND các phung phi hcp vi các phông, ban, ngành, don vj lien quan tO 

chirc thông báo cho ngu?i dan bi& v vic các phàng khám chuyên khoa, da khoa to 

nhân trên dja bàn tinh Ngh An tam  drng hoat dng k tr 12 gi ngày 25/6/202 1. 

2. Các co sâ tiêm chüng vc xin trên dja bàn thj xâ CCra Là du'çc phép hoit dng 

tr 1aj  (bt dAu tr ngây 27/6/2021) nhung phãi thc hin nghiëm tüc các ni dung sau: 

+ Thuc hiên khai báo y t diên tir theo Quyêt djnh s6 2666/QD-BYT ngày 

29/5/202 1 cUa Bô Y tê. 

+ Xãy dçi'ng quy trinh khir khuAn. ye sinh rnOi tru'àng dôi Vol CO SO theo quy 

dinh. 

+ Dánh giá vic an toàn trong phàng chng djch COVID -19 theo htràng dn tai 

Quy& djnh s 4999/QD-BYT ngày 0 1/12/2020 cüa B Y tê. 

+ Rà soát cüng cé các diu kin chun bj sn sang tham gia cong the tiCm phàng 

COVID-19 trên dja bàn thj xa khi có yêu cu. 

Hoãng Van Phác 
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