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V/v don dc thirc hin nghiêm
ác bin pháp phOng, chông djch
COVID- 19.
KInh gri:
- Tnring các phông, ban, ngành, dGn vj cap thj;
- Ban chi dto phàng, chông djch COVID-19 các phung;
- Các co sâ khám, cha bnh trong cOng 1p.

Thirc hin Cong van so 2653/BCD-SYT ngãy 29/6/202 1 cüa S& Y tê
Ngh An ye vic thirc hin nghiem các bin pháp phOng, cMng djch COVID-19.
UBND thj xa yêu câu:
1. Ban chi do phông, chng djch COVID-19 các phu*ng
- Quy& liêt chi dio, t chirc kim tra, giám sat vic thrc hin nghiem các
bin phãp phOng, chong djch và yêu cu 5K cüa B Y t& Yêu cu thirc hiên viêc
khai báo y t toàn dan trén dja bàn, dc bit các trithng hçip cO ljch trinh di
chuyên thi khOi dja phwng Va tr& v ti'r các vüng có djch trén cã ni.râc.
- Rà soát, kin toàn To covid-19 cong dông theo huâng dn ti Cong van
so 958/UBND-YT ngày 29/6/202 1 cüa UBND thj xa. Tin hành rà soát dn tirng
ngO, gO tlrng nhà dê kiêm soát cong dan ra vào khu dan cu, theo dOi biên dng
nhãn khâu và giárn sat y t, dtc bit là các truO'ng hp v tü Chçi Du mi Vinh
Va các khu vrc, dja phu'ang có djch trên cá rnrâc. Dy mnh tuyên truyên trurc
tiêp den nguOi dan ye nhQ'ng chü truong mâi cüa ChInh phü, cüa tinh, ciia thj xa
ye các bin pháp phOng, chông djch COVID-19.
- Chi d?o các co quan, doanh nghiêp trén dja bàn nm bt tInh hInh, chü
dng cp nht các thông tin lien quan dn djch bnh, to chüc dánh giá rnüc d
nguy cG vâ dr báo tInh hInh djch bnh trén dja bàn theo huàng dn t?i Quyêt
djnh sO 2686/QD-BCDQG ngãy 3 1/5/2021 cüa Ban chi dio Quc gia phOng
chông djch COVID-19 (kern theo). Báo cáo kt qua dánh giá nguy co gCri ye
UBND thj xä dinh k' vão ngày dAu tiên cUa tháng hoic dt xut khi có diëu
chinh murc d nguy co.
- Thung xuyên kim tra, don dc thirc hin các bin pháp phOng, chOng
dich trong pharn vi và trên dja bàn quãn Is', nh.t là tii các co sO' y té, truxO'ng hçc,
co so du ljch, Co sO' san xu.t, chci, sieu thj, bn Xe...; X11 l' nghiern các to chrc,
Ca nhân vi pham lien quan dn cong tác phOng, chng djch. Yêu CAU cac co
quan, tO chic, doanh nghip. . .trên dja bàn thuthng Xuyen tij dánh giá vic thirc
hin các yêu câu, bin pháp phOng, chng djch, cp nht kt qua nr dánh giá trCn
h thng bàn d ch6ng djch https://antoan.covid.vn.

- TruO'ng hcip phát hin ca bnh phái tp trung chi dio, áp dçing ngay các
bin pháp khoanh ving, truy vet, cách ly theo dung hithng dn cüa ngânh Y té,
kiCn quy& không d djch bnh lay lan trên din rng.
- Tang cu'ng cong tác truyn thOng, khuy&i cáo thirc hin các bin pháp
phong chOng dich tai cac su' kiën hoat dông tap trung dong ngu'ai nhu deo khau
trang, sat khuân. . .Dtc bit tuyên truyn nguO'i dan den khai báo y të ti CáC Ca
sà y t ngay khi có các triu chirng nhu' s&, ho khan, mt rnOi, khó th. . . dê
duc h trçl, chãrn soc và diëu trj. tuyt di khong tir mua thuôc và diêu trj ti
nhà.
2. Cong an thi xã
- Tip ti1c chü trI, phi h9'p ngành Y t& chInh quyn các cip dÀy mtnh
cOng tác truy vt, diu tra qua trinh djch t di vi các truOng hcp nguy Ca cao
trén dja bàn.
- Dam báo an ninh trât tu tai khu cách ly y tê, cách ly tai nba va noi 1w
trü.
3. Ban chi huy Quãn ski' th xä: Tang cu'ng cOng tác quán l, giám sat
chat chë tai các co s cách ly. theo dOi y tê sau cách ly t.i cong dOng. bão darn
an toàn. an ninh trât tu, phOng ngl'J'a lay chéo trong khu cách.
4. Phông Van hóa và Thông tin: Tang ctr?ing cOng tác tuyên truvn
ngu'i dan thijc hin khuyn Cáo 5K cUa B Y t Va tuãn thu các bin ph p
phOng, chng dch cá nhân theo quy djnh. DÀy minh i1ng diing cOng ngh thông
tin ye khai báo y t& t chrc diu tra truy vt trong phOng, chng djch COVID19 trén dia bàn.
5. Trung tam V t thj xa và các co s& khám, chü'a bnh cong Ip
- Nghiêm tüc thirc hin cOng tác sang bc, phan lung bnh nhân theo quy
djnh; duy trI dánh giá B tiêu chI bnh vin/phOng khám an toàn phông, chOng
djch COVID-19 theo CáC Quyt djnh s: 3088/QD-BYT ngày 16/7/2020 vá s
4999/QD-BYT ngày 01/12/2020 cüa B Y té; tuyt di không chu quan ngay ca
trong các ngày nghi, ngày l.
- Thçrc hin chit chë vic kim tra. xét nghim. sang 19c ngithi bç'nh,
nguO'i nba nguôi bnh khi dn khárn, chQ'a bnh và thirc hin các djch vii y tC t1i
co' s. Bô trI khu virc khám, sang lQc và cách ly tarn thii dung yeu cáu dê cách
1)' tarn thà'i toân b ngui bnh, nguO'i nhà ngui bnh trong thO'i gian ch' kt
qua xét nghim sang icc SARS-CoV-2. TruO'ng hcip ngu'i bnh can cap ciru,
phau thut khi chtra cO ket qua xét nghim sang icc thI áp diing nhu vvi dôi
tu'cYng ngui nghi nhirn SARS-CoV-2 cho tài khi có kt qua xét nghini am
tInh.
- Ap dtng các nguyen th 5K di vi tAt ca nhan viên y tê. nguO'i bnh và
ngui nha ngui bnh.
- To chi,rc tr dánh giá các nguy ca lay nhim SARS-CoV-2 dôi vO'i tat cã
nhan vien y tê và các quy djnh ye phOng, kiem soát lay nhim theo hucrg dn
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- Khi phát hin trung hcp nghi ngà' nhim hotc him COVID-19 tii don
vj, yeU ciu Giám dc các co sâ khám, chcra bnh báo cáo ngay ye BCD phOng.
chng djch COVID-19 thj xä d xin kin chi
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