
UBND THI XA CIIrA LO CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
BCJJ PC DCH COVID-19 Dc 1p - Tçr do - Hnh phüc 

S:  e2  /PA-BCD Cta Lô, ngàyJ3 tháng 8 näin 2021 

PHU'O'NG AN 
Dap iTrng djch bnh COVID-19 trong tlnh hlnh mó'i 

trên dia bàn thi xã Cüa Lô 

I. CAN CU' XAY DuNG: 
1. Mt so van bàn lien quan 

- Can cir các Chi th so 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 cüa Thu tuó'ng ChInh 

phü v thirc hin các bin pháp cp bach phông, chng djch COVID-19; 

- Can cir Quyet djnh s 878/QD-BYT ngày 12/3/2020 cüa B y té ye vic 
ban hành "Hithng dn cách ly y t tti co si cách ly tp trung dê phdng, chOng djch 

COVID-19; Quyt djnh so 879/QD-BYT ngày 12/3/2020 cüa B y tê ye vic ban 

hành "Hung dn each ly y tê tti nhà noi luu tr11 dê phông chông djch COVID-19; 
- Quyt dlnh  s 3468/QD-BYT ngày 7/8/2020 cüa B y té ye vic ban hânh 

"Hithng dn ttrn thñ giám sat phOng chông djch COVID- 19; 
- Can cr K hoch s 160/KH-UBND ngày 29/3/202 1 cüa UBND tinh Ngh 

An ye ban hành Ké hoch phông, chng djch COVID-19 trong tinh hInh rnói. 

2. Nhn dinh tInh hInh dich COVID-19: 
2.1.Ti tinh Ngh An, tr khi xuât hin ca nhim dâu tiên ngày 13/6/202 1 den 

nay dã ghi nhn 460 trung hop, rãi rác trên 19 huyn TP/TX, trong do thành phO 

Vinh là da phuang có nhiu ca nhim nhât. 
2.2.Ti djabànthjxàCtraLô: 
Thj xä Cira Lô có din tIch 28,1 km2, each trung tarn thành phO Vinh 10km. 

Cira LO có vj trI dja 1,2 thu.n igi cho viêc giao thuGng buôn ban, gn San bay, có 

cáng bin quc t, càng cá ni dia, có khu du ljch, gn khu kinh tê DOng Narn, có ba 
ben Xe.. .Lâ do thj du ljch biên hang nãni don trên 3 triu 1uct khách du ljch trong vâ 

ngoài nuôc. Trên dja bàn hin có trên 100 tiu thuang có tham gia buôn ban 0' chc 

du rrii Vinh (noi cO djch phirc tp dang din ra), hang ngàn ngui hang ngày 
tharn gia buôn ban tai các dia bàn có dich lu'u hành, sO can b cOng chirc viên chirc, 

cong nhân lao dng i thành ph Vinh và các dja phuang có djch lam vic ti thj xa 
ttrong di dOng; Mt khác thai dim nay rt nhiu cOng dan có h khu thuäng trü 
tai Ctra LO và các vung lan cn hin dang h9c tap, lam vic sinh song ti nu'O'c ngoãi 

và các tinh thành ph có djch dang tr ye dja phuang. 
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Trong thai gian qua, Ca nuc trâi qua 4 dçit djch, thj xâ Cra Là cQng là dja 

phuang chü dng triên khai các bin pháp üng phó vi tInh hInh din biên dch 

COVID -19. Dn nay chua ghi nhn ca bnh nhung trên dja bàn thj xã dà don nh.n 
han 1 vn ngithi di tir các dja phtrang có djch v khai báo y t, to chirc each ly ttp 

trung cho han 5 ngàn ngiRi trong do each ly tuyn tinh gn 1,5 ngàn nguñ, cách ly 
tuyn huyn han 1114 nguài; cách ly và theo dOi sirc khOe ti nhà gn 3.000 ngi.rO'i, 

1y mu xét nghim han 2.5 00 mu. 
DLV báo tInh hInh djch COVID-19 trén toàn th giOi, trong ntrc, trong :.inh 

dang din ra ht sirc phtrc tap, dc bit xut hin nhiu chüng cüng mt lüc. có 

nhCrng chüng lay lan nhanh (siêu lay nhim). VO miic tiêu không dê djch bnh lay 

lan, hn ch dn mü'c thAp nhAt s mc và tr vong, BCD PhOng chng dch COVID-

19 thj xã dã ban hành kjch bàn chi tit dê dáp 1rng vi 5 cp d djch COVID-l) khi 

xàyratrêndjabàn. 
II. MUC TIEU: 
- Phát hin só'm, truy vt thn téc, cách ly trit dê các trumg hçip COVIJ) 19, 

khoanh vüng, d xir 1 kjp thi trit d djch (nu có); Sn sang ü'ng phó vii các cp 

d djch, không d djch bnh lay lan, htn chê dn m'crc thip nht so mac và tir vong. 

- Han ch, giàm thiu tác dông cüa dich bnh dn phát triên kinh té, trt r an 

toàn xä hi. 

III. YEU CAU: 
- Chuân bj, sn sang co sâ each ly tp trung do BCD phung (dam bão môi 

phung cách ly t.p trung cho 100 tnrO'ng h'p); Khu cách ly thj xã darn bão 1.200 

phOng. 

- Darn báo näng 1irc lay mu xét nghirn nhanh chóng chInh xác. 
- Dam bào ngun nhân hrc phiic vii cong tác phOng, chng djch COVTD-19: 

Truy vt, diu tra djch t, t chirc cách ly vã xir l? các trumg hçip khân cap. 
- Dam bâo cong tác hu can. 

- Darn bâo v sinh môi trumg 

- Gi vQng tr.t tr an toàn xã hi. 

IV. PHAN LOAI CAP DO DICH BNH: 
Cp d 1: Chua ghi nh.n truäng hp mc bnh trên dja bàn. 

Cp d 2: CO 1 dn 2 tnthng hp bnh xác djnh du tiên xârn nh.p vào dja 
bàn thj xã. 

Cap d 3: Djch lay lan tr 3 den 10 tnrrng hçp. 

Cap d 4: Djch lay lan ti1 11 den 20 trithng hcTp. 
Cp d 5: Djch lay lan rng trén 20 trtrOng h'p. 
V. PHIXO'NG AN XIX L\': 
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A. GIAI PHAP CHUNG: 
1) Cong tác chi ctzo, diu /zành 

- Chi do diu hành trin khai theo trng cp d djch bnh COVID-1 9 vó'i 
phuong châm: 

+ Sit chat các bin pháp phàng ng11a djch bnh 

+ Ngan chn lay lan ngay tü ca bnh dâu tiên 

+ Sn sang dáp irng tInh hung djch lay lan ra cong dông 

- Các Di truy vt, Di dáp irng nhanh Trung tam y t sn sang dáp irng 
phông chng djch bnh nhanh nht, hiu qua nhât. 

- To thu?mg trirc giiip vic BCD (Phông y t) thrnmg xuyên cp nht báo cáo 

và tham muu BCD xtr 1,2 các khó khãn vithng mc và diu dng phi hçp lirc 1ung 
hip dng tác chin. 

2) Cong tác thông tin tuyên truyên: 
- T chirc các hInh thirc truyn thông, thông tin truyên truyn phü hçp vi 

tlnh hlnh din bin cüa djch tti thj xã và các phiitmg. 

- Thung triIc BCD hang ngày cp nht tInh hInh djch bnh và nguy co djch 

bnh xâm nhp vào dja bàn; Thông tin kjp thai thông báo khân, khuyn cáo phàng, 
chng djch bnh cüa BCD phông, chng djch COVID- 19 1W, tinh và thj xä dê 
nguYi dan chü dng phông cMng djch, bnh. 

- Các co' quan chtrc nãng, ban chi do các cap theo dOi và quán l các tin don 
v tInh hInh dch bnh d có bin pháp xtr 1 thông tin, cung cp thông tin kjp thai, 
phühçp. 

3) Cong tác diu tra djch tL truy vEt, 41p  danh sách: 
- Thirc hin diu tra dch t, truy vt thAn tôc 1p danh sách tip xüc gAn và 

tiêp xllc lien quan d thirc hin xét nghim each ly. Chuyn tuyn trën diu trj theo 
quy djnh. 

- T truy vt thj xã và phung truy vt các trumg hçp lien quan den ca bnh 

(FO): truO'ng hçp tiêp xüc gân vó'i ca bnh (Fl) nhanh chóng phOi hcp TO truy vt 

cüa phu'img tin hành diu tra truy vat, khoanh vüng. 
- Các t di diu tra djch t tin hành diu tra dich t các truOng hçp Fl, F2, 

F3 tin hành lam báo cáo nhanh, d xuAt bin pháp each ly, lAy mu xét nghim. 

- UBND các phumg, 1rc luçmg Cong an quán l và giám sat chat chë ngui 
di bin dng và yêu cAu khai báo y t di vi ngui tü các dja phucing khác v dja 
phuo'ng mInh. 

- T COVID cong cling tin hành giám sat tti cong dông khi có ngui tü 
vüng djch v hang ngày ti cng dông, giám sat cách ly ti nhà cüa cong dan; tham 
gia các hot dng phông chng djch do phurng triên khai. 
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4) To c/zá'c xét nghim: 
To ch&c cong tác lay máii khcn truv'ng lay máu k/p thai dé cO ké't quO xét 

nghim SARS-CoV 2 s&m nht. D ngh/ CDC tinh ho trcr khi Trung tOrn y té vu'çrt 

quO khO nàngdOp img. 

5) Vn chuyên Bnh nhân: 
- Kjp thai chuyn trung hçip FO v co s diu trj cüa tinh theo quy djnh. 
- Hin nay, toàn Thj xã chi có 01 xe chuyên dçing cCia TTYT dê vn chiyên 

bnh nhân, phiic vii dáp rng cong tác 1y mu xét nghim cho nguài nhim, nghi 
nhim. Mi phithng xây dirng phuang an hçp dng thuê mu'çYn, trung diing mt so 

phuong tin d vn chuyên các truông hçrp khn cp ti dja phuang và vn chuyên 

ngui cách ly dáp irng tInh hInh thirc tin. 

6) To c/u'rc cách ly: 
- B trI s.n sang các co si cách ly tp trung truyên huyn khi khi vuçYt qá khã 

nng darn bâo cüa cp phumg (m& phung dam nhirn cách ly ti thiêu 100 cOng dn) 

- Hin nay thj xã dã kháo sat và thm djnh các diu kin cách ly tp trung tai 

12 Ca sO', dir kin dáp irng phiic vi 1000 - 1200 cOng dan. 
- Tiêp tiic khão sat, mO' rng, trung diing them mt so khách san,  Ca lu'u 

trü lam khu cách ly dáp lrng tInh hInh thirc tin. 

7) Xt'e Ij ô djch: Xác djnh giOi hn djch trong truO'ng h9p xác djnh ca bnh 

du tiên xâm nhp vào dja bàn cüng nhu xut hin các ca bnh lay nhim thr phát 

8) To chfrc tIirc h&n  cách ly y k yang dan cii' k/u cO dii /l&u  djch lay Ia,, 
ra c3ng dEng (01 ca): Khoanh vng cách ly, phong tOa khu dan cu 

9) Xir lfl ben/i n/ian COVID-19 tñ' vong('nlu có): Ban chi dao  các phu'O'ng 

huâng dan, giám sat vic xir 1 thi hài nguO'i nhim, nghi nhim COVID-19 tr von, 

theo Quyêt djnh so 2233/QD-BCDQG ngày 29/5/2020 cüa Ban chi dio Quc gin 

phông, chng djch bnh COVID-19 v vic ban hânh xü 1 thi hài nguO'i t1r ' ong do 

mc COVID-19. 

10. Giü' vü'ng trt tu an toàn xã hi: Dam bão an ninh tr.t ti,r, an toàn xa 

hi duy trI n djnh hoat  dng san xut, cung cp hang hóa thit yu, dam bäo On 
djnh dO'i sang nhân dan tuong irng tüng cp d cüa djch bnh trên dja bàn. 

11. Thçrc hin ché d thông tin báo cáo. 
- Thrc hin ch d báo cáo hang ngày v BCD tinh. 
- Thirc hin trin khai du?ing day nóng báo cáo khn cp dt xut. 
B. Ni dung chi tiêt theo tfrng cp d djch: 
Cp d 1: Phii !çic 1 kern theo 
Cp d 2: Phii 1ic 2 kern theo 
Cp d 3: Phii 1itc 3 kern theo 
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Cap d 4: Phi 1ic 4 kern theo 

Cp d 5: Ph 1iic 5 kern theo 
VI. KINH PHI THIXC HIN: 
TrIch tü ngân sách Thj xä và các ngun kinh phi h'p pháp khác 

VII. TO CHC TH1fC lIEN 
A. BCD thi xã: 
- Các thành viên Ban chi dto can cir Quy djnh cüa UBND th xã Ci..ra Lô v 

quy ch lam vic và phân cong nhirn vi cüa Ban chi dio phông, chông djch 

COVID- 19 phôi hç'p triên khai dng b, nhanh chóng tixang ig vó'i din bin tirng 
cap do cüa dich bênh. 

- Kin toàn t gii1p vic cho thixông trrc BCD gm 8 thãnh viên do Trng 
phông y t lam t tru&ng, Phó Chánh VP HDND-UBND lam to phó, thành viên là 
các phOng Kinh t, Van hóa Thông tin, Tu Pháp, Cong An, Trung tarn y té... 

- T chi'rc h9p BCD thông tin v tInh hInh djch bnh vã các bin pháp dáp 

1rng vi các cap d djch bnh. 

- Phi hçrp vi So Y t theo dOi tinh hInh din biën cüa djch, dê kjp thOi triên 

khai các bin pháp Ong phó và báo cáo hang ngày v BCD tinh, SO Y tê. 
- Chi do diêu hành phi hçxp giUa các phông, ban ngành do'n vj cp thj lien 

quan và UBND các phuO'ng trong vic chuân bj day diLl cci so' vt chat, trang thiêt bj, 
dam bão mpi diu kiên phông, chông dich COVID- 19 trên dja bàn thj xâ. Chi dao 
UBND các phuOng thành 1p  các Di phàn iLrng nhanh, di truy vat, tiêu ban chi do 

các to COVID cong dng. 

- Quân 1,2 giám sat, b trj phuo'ng tin vn chuyn các truOng hçp phãi each 
ly tp trung v các khu virc each ly; vn chuyn bnh nhân, vn chuyën tiLr thi theo 

phân cOng tii kjch bàn tr cap d 3,4,5 ciLia djch bnh. 

- ChiLi dng darn bào cung c.p dü phuo'ng tin, vt tu, thuc, trang thit b, 
kinh phi cho các hott dng phông chng djch. Darn bào hu cn các nhu yu phârn 
thit yu (luang thrc, thirc phâm, xãng du...) darn báo vt tu trang thiêt bj dê xiLr l 

thi hài bênh nhân tiLt vong (do nguyen nhân djch bnh) theo quy djnh cia pháp 1ut. 

- BO trI kinh phi huy dng ngun lirc tii dja phuo'ng phiic vi cOng tác phông 
chOng djch theo phtrong chârn "bOn ti ch"; Báo cáo UBND tinh trong truOng hçip 

cn thit d duoc xern xét h tro. 
- Huy dng 1irc luçmg Quân dOi, COng an, dan quan tlr ye và quãn chüng 

nhân dan tharn gia phOng chOng djch trong truOng hçp khân cp. 
-Thixc hin nghiern ch d thu'O'ng trirc chOng djch 24/24h. 
- Dánh giá rniLrc d nghiêrn tr9ng theo tInh hInh thirc té dê dé xuât cap Co 

thârn quyn. 
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- D nghj UBMTQ kêu gi sr trçi giiip cüa các to chi.rc ban ngành cho các 

hot dng dp djch và các hott dng khc phiic hu qua. 
- Chi dto diu chinh kjch bàn phát trin kinh t - xã hi cüa thj xã phii hçp 

vi din bin tInh hInh djch bnh, dam báo miic tiêu tang tru&ng. 
- Chi do các hot dng phông chng djch cii the theo phân cong t?i  kjch 

bàn; Tuyên truyn n djnh tu ti..r&ng nhân dan chi do xi:r ! ô djch, darn báo an sinh 

xä hi trong vüng cách ly; Xir 1 tInh hung bnh nhân tCr vong nu có. 

- Chi dto triên khai các giái pháp dam bào an sinh xã hi cho ngu0i lao 
dng, các dM tu'çfng bào trg xa hi. Dam bào di sang, sinh hot bInh thuô'ng cho 
nhân dan khi djch bnh xãy ra. 

B. Các phông ban ngành thành viên BCD thj xã: 
1. Ngành y t: 
1.1 Phông Y t: 
- Thuing xuyên nm bit, cp nht, tng hçip tInh hInh dch bnh trên d.a bàn 

tham muu cho UBND thj xä tang cuô'ng các hot dng phOng chông djch COVED-19 

theo din bin thuc t. 

- Chü trI tham mu'u chuân bj ni dung các cuc h9p cüa BCD thj xa theo 
phân cong ti kjch bàn trng cp d cüa djch; t ch'Crc các cuc h9p ngành tê d 
thng nh.t tham muu t chirc thrc hin các phucing an chng djch lay lan r . cn 

dông. 
- Phi hgp BCH Quân su thj xã, cci s cách ly rà soát chuân bj các diu kin, 

ngun nhân he, Co s vt chit, vt tu tiêu hao và các yêu cu khác d sn sang irng 

phó vOi các tInh hung cüa dch bnh. Darn báo không dê xáy ra lay nhirn chéo 

trong các Co si each ly y t. 

- Thirc hin tham muu Trung BCD thj xã phát ngôn và cung cap thông til 
v tInh hInh dich bênh trén dia bàn. 

- Chü trI phôi hçp thirc hin ch d báo cáo thông tin theo quy djnh. 
1.2. Trung tam Y té: 
- Là dâu rni phi hçip các phông ban ngành thj xã to chirc thixc hin cách ly 

y t vüng cO djch COVID-19. 

- Phi hçip vii Cong an, BCH Quân sir thj xã tO chi.irc tip nhn phân '°ai 

cách ly các tru0ng hçp thuc din cách ly tp trung, các tru&ng hçip kt thiic each ly 
các dim cách ly tp trung trong nuórc v da bàn. 

- Chi dto tr?m y t, các co sâ y t ngoài cong l.p thrc hin tt các hot dng 
chuyên mon trong cong tác phông cMng djch t1rng cap d nhu phát hin som, 
giám sat các ca bnh viêm duing ho hp cp có yu t djch t lien quan. Giárn sat y 
té t?i  các ch& kim djch, diu tra djch t, 1p danh sách ngui tip xiic gin, xCr 1" 0 
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djch theo trng cp d; Xác djIIh ranh giri khoanh vüng dan cu kkii có yéu câu (liii 
cap do 2 tr len). 

- Phi hçip BCD các phumg t chirc phun khir khu.n ti dja dirn có nguy Co 

cao trên dia bàn. 

- KIch hoit các di phán irng nhanh, diu trj giám sat diu tra thanh khit 
môi tnrng, cong tác khir khun dé thirc hin nghiêm vic phOng chng djch 
COVID-19 

- To chirc hu'àng dn tir theo döi ye y tê cong tác khu' khuân theo dOi sirc 
khOe cho các di tl.rçTng du'çc each ly tai nhà. 

- Dam báo dy dii các trang thit bi, vt tu, hóa chat sinh phâm thuc cho 

cOng tác phông, chng djch. Duy trI hot dng cüa di dáp irng nhanh dê sn sang 

diu tra, xir 1 djch h trp' các tram y t phung khi có yêu cu. To chiirc tt cong tác 
thuèng trirc djch 24/24 gi, trirc c.p cru, phân lo?i, phân luông each ly y tê. 

- Duy trI hot dng duO'ng day nóng tham mu'u kjp thñ cho BCD thj xã chi 

do trin khai hiu qua các hot dng phông chông djch. 
- Phi hgp vi phông Van hóa Thông tin, Trung tam Van hóa the thao và 

Truyn thông thi xã thông tin kjp thO'i, chInh xác din biên djch; Triên khai các hot 
dng truyn thông phông chng djch tii cong dng; To chirc tp huân cung cap các 

tài lieu lien quan dn phông chng djch cho các ban ngành doãn the lien quan, BCD 

các phi.rng. 
2. Các ban ngành cap thi xã: 
2.1. Nhim vii chung: 
- Các phOng, ban, ngành thj xã xây drng k hotch iirng phó vi trng cap d 

dich bnh (Cong an, BCH Quân sr, Din hrc, Giáo dçic dào tao, Kinh tê...) 
- Chü &ng trin khai các bin pháp phOng, chng djch bnh theo cht'rc nàng 

nhirn vu duc giao và ti dia phu'ong dugc phân cOng phi trách. 

- ChÜ dng d xut tham mru cho BCD thj xã các giái pháp chuyên mon 

thuc ngành linh virc duçc phân cOng quãn 1,2 d dáp irng hiu qua vó'i trng cp do 

dich bênh. 
- Chü dng phôi hp vd ngành y th và chInh quyn các cp thirc hin các 

bin pháp và trin khai thirc hin các hot dng chng dlch  bnh ti cong dOng. 

- Quán trit lãnh do, can b cong chirc ngu1i lao dng tti Co quan don vj 

rnInh guong mu trong cOng tác phông chng dch nht là trong vic chap hành 

nghiêrn các khuyn cáo chi dio cüa chInh quyn dja phuong trong tixng cap d djch. 
- Chi dto thirc hin nghiëm ché d thông tin báo cáo. 
2.2. Nhiêm vu cu the: 
a) Cong an thj xã 
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- Quãn 12,  theo dOi các tnrmg hçp ngui nuc ngoãi vâ ngui ti ncii kh ye 

dja phuo'ng, báo cáo BCD và phi hop y th dja phuang dé quán 1 nguii each ly. 

- Bô trI 1rc lu'cing thuing trirc tti ch và diêu dng 1rc lup'ng sn sang h trcY 

khi có yêu câu. 

- Tham 1mru bin pháp cuO'ng chê, quãn thiic nhung taràng hop không tuãn 

thu bin pháp phông, chông dch. 

- Chü trI cong tác truy vet cong dOng và thânh l.p các chOt chtn iOng 

chông djch khi có yêu câu. 

- Phi hcip ngánh y t, BCH Quân sir thirc hin vic vn chuyên nguô'i each 

ly và darn bâo ANTI ti khu cách ly tap trung, cách ly tai  nhà. 

b) BCH Quãn sy, Don biên phông: 

- BCH Quân si1 chü trI cOng tác triên khai các khu each ly tp trung do hj xã 

t chirc và quán 1, thuing xuyên phi hç'p vii các don vj lien quan trén dja b n cp 

nhât tInh hInh triên khai các phucmg an phông chông, djch COVID- 19. 

- Bô trI 1irc 1uçng, phtrcing tin, co so thuôc men vá chi do quân y cc don 

vj sn sang tharn gia chông djch khi có yêu cu. 

- Ip trung phôi hop lam tOt cOng tác kiêrn soát dch bnh tai  cáng biêi. 

- Xây dirng phuong an phi hop ngãn chn han chê mirc d thâp nhãt ây lan 

djch COVID-19 vào don vi; Phát hiên sam, khdng ch& xü,  l kip thai 6 di h. gfti 

vQng quân so khde darn bão tOt nhim v1i dupe giao. 

c) Phdng Vn hóa Thông tin: 

- Chju trách nhirn tharn rnuu Ban chi dio thirc hin nghiêrn vic ki Ong t 

chirc hot dng, sir kin tp trung dông ngui nhu: Lé hi, hi thi, hi din, ;r kin 

an ung...theo tiirng cap dO cüa phucmg an phông chng djch COVID-19. 

- Tuyén truyn, chi dao các co s lixu tru, kinh doanh djch v du ii :h tri:i 

khai các bin pháp phdng chng djch COVID-19 theo quy dnh. Tham n u'u ch 

BCE) thi xã các co s luu trd dat diu kiên ti thiêu v co sd vat chat tôi thiê dê s i 

sang tip nhn nhüng tru6ng hop i can bO y t các ban ngành lam nhim v i chdn 

djch khi có yêu cu áp diing cáe bin pháp each ly y tê. 

- Chd tn phôi hop các phông ban ngânh (y tê, Tài nguyen MOi tru ng, LLo 

dng Thuong binh và Xâ hOi,  Cong An) và UBND các phung huóng dn v c tan , 

hInh thi.rc mai tang rng phó trng cp dO djch COVID-19, dc bit ia trong các tiih 

hudng dt xut va khn c.p. 

d) Trung tam Van hóa -The thao vã Truyên thông: 

- Hang ngay phi hop vii ngành y t cp nht thông tin kjp thi chIi h xac ye 

din biên djch bnh, dê ngud'i dan nm bt dupe tinh hInh khOng hoang mang do dOns. 

- Các hoat dng phdng chng djch cüa BCD thj xã, 7 phuing. 
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- Chü dng theo dOi nhcrng thông tin sai 1ch v tInh hInh djch bnh. 
d) Phông Tãi chinh Kê ho,ch: Trên c si dir trü, dé xuãt cüa ngành y tê u'u 

tiên b trI kinh phi phông chng djch theo trng cp d nhtr: Hot dng thuOng trirc 

cMng dich, cong tác t chirc each ly y t, phii cp các lirc 1uçng tharn gia phông 

chng djch, kinh phi d mua vt tu' y t, thuc men, hóa chtt... darn bào tit kirn, 
hiu qua và kjp thi. 

e) Phông Kinh t: Chñ trI tham mtru BCD thirc hin quyt lit các giài pháp 

dam bào cung cu, dir trU hang hóa, bInh n giá câ các mat  hang thit yu theo 
hu'ng dn cüa S Cong thuang; Tharn mu'u xây dçrng phu'o'ng an san xuât, dam bão 

an ninh li.rang thirc, thirc phâm, tuang rng t11rng cp d djch bnh. PhOi hçip vi các 

ban, ngành dan vj lien quan chi do các cOng ty, nhà may, hçp tác xâ trên dja bàn 
darn báo các bin pháp phông chng djch COVID- 19 theo di.ing quy djnh. 

g) Phông Lao dng Thuo'ng binh & Xä hi: 
- Chü tn, phi hçTp vói các phOng, ban, ngành, dan vj lien quan quán l, giárn 

sat chat chë nhQ'ng trithng hçp lao dng lam vic xut phát, tth v tr các khu virc 

dang có djch. 

- Rà soát thng kê các dOi tuçmg là cong nhân, nguO lao dng, di tucmg báo 

trçY xä hi, h nghèo, ngui có cOng vi each mng, các truè'ng hp'p gap  khó khãn 

do djch bnh COVID-19 gay ra d xut giâi pháp h trçl darn báo an sinh xà hi. 
- Thixc hin mt s chInh sách h trg ngu'i lao dng và ngui sir diing lao 

dng gap  khó khän do di djch COVID-19 ti Quyt djnh so 23/2021/QD-TTg ngày 
07/7/2021 cuâ Thu tu'ng ChInh phü. 

h) Phông Quãn I ctô th1: 
- Chü tn, phôi hcip vi các ban, ngành, dan vj lien quan quán l t& ben xe 

khách, h thng xe cüa các cong ty van  chuyn hành khách, cOng ty lu hành trên dja 

bàn theo tlrng cp d djch. 
- Tham rnixu vic trixng tap xe 0 tO cüa doanh nghip van  tâi, phuang tin giao 

thông cá nhân d van  chuyên di tuçlng cách ly v khu tap trung cüa tinh, thj xâ; huy 

dng mi phuang tin cn thit và u'u tiên cho van  chuyên thuc men den diem có 

djch bnh theo cp d 3,4, 5; van  chuyên t1r thi vi djch bnh vup't qua cp d 5. 

- Chü trI, phôi hçip vâi các các cap, các ngành kiêm tra, giárn sat vic thrc 

hin các bin pháp báo v trat  t1r do thj trën dja bàn. 
1) Phông Giáo duc dào to, các tru'ô'ng hçc, co' s& giáo dic trên da bàn: 

mien khai viêc cho hoc sinh nghi h9c và thay th bang hpc internet, hpc qua truyên 
hInh theo chi do cüa cüa ngành gião dkc  cp tren; chU dng triên khai các bin phap 
phông chông djch nhu tuyên truyn cho giáo viên và hpc sinh, v sinh tniRng ló'p, v 
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sinh dung ci và d dung dy h9c. Phi hçp ngành y té khü trñng ti co' so' giáo dic 
khi có hurng dn cüa ngành y t. 

k) Phông Tài nguyen Môi trtrô'ng: 
- Chü trI, phôi hçp vâi các ban, ngành, don vi lien quan quàn 1 tt ch.t thai 

tü qua trInh san xut, so ch, ch bin, 4n chuyn hang hóa. 
- Chü trI, phi hc'p vi các c.p, các ngành kim tra, giám sat vic thuc hin 

các bin pháp bâo v môi tnthng noi cong cong và trong khu dan cr. 
1) Các phông ban ngành do'n vj khác: Can cir chirc näng, nhim vy. di.rçc giao 

triên khai thrc hin các bin pháp phông chng djch COVID- 19 theo diing quy dnh. 
m) Be ngh Ban tuyên giáo Thi üy: 
- Chi do cong tác tuyên truyên, quán trit, huóng dn triên khai các väi bàn 

cüa Dãng trén linh virc phông, chng djch bnh. 
- Chi do, djnh huing cong tác truyn thông trong linh virc v phông, hng 

dch bnh COVID- 19 trén dja bàn thj xA. 
- Lam tOt cong tác tu tu&ng, djnh htrng tu tung vâ du 1un xã hi trong 

cong tác phông, chông djch COVID-19 cüa Dãng, Nhà nuc trên dja bàn thj x. 
n) Be nghj UBMTTQ thj xã: 
- Chi do cong tác vn dng, giáo diic, phát dng các phong trào phông, chông 

djch bnh g.n vii cong cuc vn dng các t chirc, cá nhân và toàn dan doàn kt chung 
tay phàng chng djch bnh; Vn dng các to chirc, doàn the tham gia xây drng a phàt 
dng toàn dan t giác các hành vi vi phm 1ut v phông chng djch brih. 

- Chi do MTTQ các cap phi hçp vâi các ngành, các don vj lien quan to 
cht'rc tap hu.n, tuyên truyn ph bin kin thüc v phông, ch6ng djch bnh Covid-1 9 
cho các doàn viên, hi viên. 

I) Các ban, ngành, doàn the: Trin khai các bin pháp phông chOng djch 
nhu tuyên truyn, tin hành v sinh noi lam vic, nm bt các thông tin lien quari 
ctn djch và phân ánh kjp thai cho BCD và các Co quan chuc nãng. 

C. BAN CHI BAO CAC PHU'O'NG: 
1. Diu chinh b sung k hoch chi tit cüa dja phu'ong i.rng phó vôi 5 cap d 

djch bnh và các tInh hung din bin phirc tp theo huing din cüa BCD thj xa 
2. Kiên toàn BCD, tru tiên bô tn nhân hrc ngun hrc cho cong tác phOng (lch. 
3. Thrc hiên các yeu c.0 v phông cMng djch theo hu'àng dn chi do cua 

Tinh, S& Y t và BCD thj xã. Phi hçip vOi ngành Y th theo dOi tinh hInh din bi'n 
cüa djch dé kjp thai triên k.hai các bin pháp ng phó và Báo cáo v BCD th xã. 

4. Chi do các, to chüc ban ngành, doanh nghip chu&n b sn sang co sa vt 
chat, v.t tu y th các diu kin darn bào trong vic t chuc cách ly phông, chng djch 
COVID-19 trên dja bàn. Chi do các Di phàn 1rng nhanh, dOi truy vt, tik ban chi 
do các to COVID cong dng. 
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5. Quán 1 giám sat, bô tn phuong tin v.nchuvên các tru'Yng hçp hét thô'i 

Iin each ly tp trung trong nuóc trô ye dja phuang; vin chuyêii bnh nhân, van 

chuyCn tü' thi trong tInh huông khãn cap cüa djch bnh. 

6. Chü dng darn báo cung cap dü phuong tin, vt tu', iiuiôc, trang thiêt bi, 

kinh phi cho các hot dng phông chng djch. Bô phi kinh phi huy dng nguôn lyc 

phyc vy cong tác phông chng dch theo phu'o'ng chãrn "ban ti ch"; Báo cáo 

L'I3ND thi xâ dê du'o'c xern xét h tno nêu can thiêt; 

7. Huy dng 1irc 1ucing an ninh, dan quân tr v vã quãn cháng nhãn dan tham 

gia tun tna canh gác, báo ye an ninh trt ty' trong tnu'ô'ng hcrp khñn cap. Thçrc hin 

nghiêrn ché d thung trrc chông djch 24/24h. 

8. Chi do ctiêu chinh kjch bàn phát triên kinh tC - xa hi cáa da phu'o'ng phu 

hop vi din biên tInh hInh dich bênh, darn bào mc tiêu tang tru'b'ng. Thirc hin 

nghiCrn ché do thông tin báo cáo tai muc D, phuang an nay 

D. CH1 DO THÔNG TIN BAO CAO, KIEM TRA VA GIAM SAT 

1. Báo can nhanh khi có tInh huông djch bnh: 

- PhOng Y tê thj xä chju trách nhirn tong hop, báo cáo nhanh ngay khi xuât 

hin ca bCnh dãu tiCn trCn dja bàn thj xã. 

- Các phông, ban, ngành, dan vj lien quan; Trung tarn Y të UBND các 

phu'ô'ng: Gui báo cáo nhanh v PhOng Y tê (qua so diçn thogi 0982061574 - ddng 

chI Triràngphóiig Y tO và h5p thir din tlphong'teuh/7c/ a/oIgmcii/.com) ngay sau 

khi xut hin tInh huOng dlch  bnh, các tlnh huông khãn cap khác lien quan tó'i cOng 

tác phOng, chng dlch  bnh cüa các ngành, lInh vçrc, dia phu'ang phy mach dê tOng 

h O'p. 

2. Báo cáo dinh kS' 

a) Báo cáo dnh kS'  hang tuãn 

Thành viên I3CD thi xâ, Các phông, ban, ngành, daii vi cap thi lien quan, 

BCD phông chOng djch các phu'à'ng chju tnách nhirn tOng hop, báo cáo Ret qua thçic 

hin cOng tác phông, chng djch bnh COVID-19 và tInh hInh triên ldiai phu'o'ng an 

nay ye UBND thi xa (qua Phông Y tê - co' quan thung trçrc BCD thj xâ tnuc I 5h 

thá' 6 hang tun dé tong hop báo cáo UBND tinh). 

h) Báo cáo dlnh kS' hang ngày: Trung tarn y t& COng an thj xã, BCH Quân su' 

thj xa, phông Van hóa - Thông tin; BCD phOng, chông djch các phu'O'ng thy'c hin 

chC d háo cáo tru'ó'c I5h hang ngày, gri v PhOng Y tC dê tOng hop, háo cáo BCD 

linh, Sä Y té. 

- Cung cp s lieu báo cáo nhanh ye tInh hInh phOng, chOng djch COVID-19 

cáa dja phuo'ng do'n vl vó'i tan suãt 3 lân/ ngày (lan 1 vào 6 h sang; Ian 2 truó'c 12h 

tru'a; lan 3 truc I 8h tOi) 
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c) Báo cáo triên khai phrang an phông chông djch COVID: Thnh viên 

BCD thi x Các phông, ban, ngânh, don vj cap thj lien quan, BCD phong chông 

dch các phuô'ng thy'c hin ché d.5 báo cáo hang ngãy két qua thii'c hin cong tác 

phOng, chOng djch bnh COVID-19 vã tInh hInh triên khai phu'Gng an nñy ti Co.  

quan, don vi, dia phuang djnh k5' trirc 15h hang ngãy, gO'i ye Phông Y té dé tong 

hçip tr khi bat dãu có ca nhirn bnh du tiên xãrn nhp vào dja bàn thj xà (nCu có). 

3. Báo cáo dt xuãt: Thyc hin theo chi do cOa BCD phông, chôn dich 

COVID-19 thj xà và các co quan có thãrn quyn khi dLrp'c yêu càu. 

E. KIEM TRA, GIAM SAT 

1. Giao PhOng Y tê chO tn tharn rnu'u thãnh 1p các doàn cp thi kiêm ira dot 

xuat tinh hinh triên khai PhLro'ng an nay và vic to chrc thii'c hin cOng táe phông 

chOng dch bnh COVID-19 cüa các co quan, don vi, dja phuong trén dja bàn. 

2. Các phông, ban, ngành, don vj, thành viên BCD phông chOn djch 

COVID- 19 thj xá chO dng xây dirng k hoach, thãnh !p các to cOng tác thirc hin 

viêc kiêm tra, giám sat các ni dung theo nhim vy duc phãn cOng phy trách và các 

nhirn v duDc giao t?i  Phu'ong an nay; báo cáo kêt qua thyc hin chiii nhu sau 

ngày kCt thOc các d9't kiêm ti-a. 

3. BCD phong chng djch COVID-19 các phu'Ong: ChO dng thành 1p các 

dOi kiêm ti-a liCn ngành, di dáp irng nhanh thirc hin kiêrn tra, giám sat thuO'ng 

xuyên. h ti-9' cOng tác phOng, chOng djch trCn da bàn vñ vic tnin khai các nhini 

vy duc giao ti Phuong an nay. 

TrCn dày là Phuong an dáp t'rng djch bnh COVID-19 trong tInh Ii nh mH 

trén dja bàn th xâ Cra LO. Trong qua trInh tO chrc thu hiên, can cr din bn time 

t' cOa tInh hInh djch bênh COVID-19. UBND thi xà se xern xét, diêu chinh. hO sung 

cho phO hop tInh hInh thçrc tê cOa dja phuOng.I. 

Thiêt 1p throng day nóng cOa Ban chi do thj xà vã 7 phu'Ong, cOa các co 

quail, don vj dóng ti-en dja bàn. Du rni tip nhn thông tin ye djch hnh là Trutig 

tarn y tC vã PhOng y tê thj xá, qua các so din thoi sau: 02383.956361 (Khoa kim 

soat dich bnh TTYT), 0973586777 (Bác s' TO - Phó giárn dOc TTYT), 

0982961574 ( Bác s iiãi - PhOnig Y  te)>v -O 
I%rQj 

 n/ian: 

- BCI) tinh (h/c): 

- Fhrng Inc Thj u-v (h 'C): 

- ChO tich. các PCT UBND thi .x (clii dao): 

- Các thânh viên BCD (i/h); 

- LBND. BCD. phuOng ( t/h): 

- Luu: VT. 

TM. BAN CIII DAO 

TRU'o'N(; BA 

Doin Tiên I)üng 
CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN 



KICH BAN 
Clii tit darn bão các bin pháp phông, chng djch CO VID-19 theo tfrng cp d) 

(Kèin theo Phu'o'ng an so: )_/PA-BCD ngày (, /8/2021 cza B'DphOng, chOng d.ich CO VID-19 th/ xä Cia LO,) 
(CAP DO 5) 

TT 
Nôi dung 
Cong vic 

Nhiêm vu chinh 
Thôi gian 

hoàn thãnh 
Chu trách nhim 

trirc tiép 
Phôi hop 

Lätih do 
phii träch 

PHAN I: CONG TAC DAM BAO PHONG CHONG DICH  BINH Kill Kill DICH BENH LAY LAN TREN 20 TR1XOTG HOP NHIEM 

CONG TAC CHI DiO, DIEU HANH 

Các hot dng thwc hién nhtr 
Cap 4 

(I) ThtrOiig trirc chng dch ti Ban chi do th xã 24/24. 

(2) D nghj sr h trg trirc tip ciia các T cong tác nganh t (theo QD ciia Sà Y th).. 
(3) Ban hành cac quy& dnh, mnh Inh, chi thl tri&i khai các bin pháp dc bit 0 mcrc d cao nhAt. (nu Ca) 

2 Các ho3t dung tang cu'&ng 

2.1 
H9p Ban chi dto thi xä 2 Ian/I ngây 
quyët djnh các vn d thuc thâm 
quyên cüa Ban chi dio thi xã 

ChuAn bi  ni dung trin khai tti cuc h9p 
(báo cáo din bin dich, klch  ban irng phó, 
phãn cong nhirn v cho ttrng phOng, dan vl, 
UBND các phuOng). 
- Các phOng, ban, dan vl thành viên BCD 
thi xA, các co quan lien quan va UBND 
các phwrng: Báo cáo tInh hInh triên khai 
các nhim vi dp djch theo phân cong và 
theo chCrc nãng, nhiêm vii cüa doii vj.) 

01 giO 

TrirOiig phOng Y 
t, Chánh Van 
phông HDND - 
UBND thi 

. 

Thành vien 
BCD th xã, 
thu tru0ng 

CC CO quan 
lien quail; 

Tri.rOng BCD 
CaC phuO'ng 

Tru'Ong BCD 
thi xä 

2.2 

Tong lip dánh giá tlnh hInh djch 
bnh báo CO Thu6ng trirc Thi iy, 
SO Y t 2 1n/1 ngày, tham rnui các 
biii pháp phOng chông djch dA 
nhân duc chi do kjp thOi. 

Thrc hin nhu CAp d 4 (PhAn 2, rnic 1,) 
Ngay sau 
khi h9p 
xong 

Tru'Og phong 

Chánh Van 
phOng 

HDND- 
UBND thi xa 

TruOng BCD 
thixã 

II CONG TAC TRUVEN THÔNG 

Tang cLr0ng thOi hrçng thirc 
hin các nhim vii nhu Cap d 4 

(1) Thông cáo báo chI, tin nhän hang ngày. 
(2) Tuyêri truyn on djnh tir tu'àng, khOng gay hoang mang, s hãi trong nhân dan. 
(3) Theo dOi, kiém tra, xr l nghiem các tru6ng hop thông tin giá rnto, sal str that v tinh hInh 

TruOng Ban 
chi dao thi xã 
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TT 
Nôi dung 
Cong vic 

Nhiém vu chInh ThOi gian 
hoàn thãnh 

Chu trách nhim 
trtrc tip Phôi Iip 

Lanh do 
phu trách 

dich bênh, gay hoang mang trong cong dng. 
(4) Nganh y t trã lO'i, hOi dáp qua dirông dày nOng. 

III CONG TAC GIAM SAT, PUAT H1N SM 

Các hoat dçing thirc hin nhtr 
Cp d•4 

(1) Giárn sat tai các cht kim dich y t. 
(2) Giárn sat các churn ca bnh viêrn dtrô'ng hO hap cip có yeLl tO dch t hin quan tui các CO S(Y khám chfta bnh 
vã cong dng. 
(3) Giárn sat di,ra vào cac sir kin,. 
(4) Rà soát, thông kê danh sách các di tuqng di tr yang cO dch v t chcrc cách ly, theo dOi s(rc khôe. 
(5) Dánh giá nguy co' hang ngày d trin khai các bin pháp dáp (mg phu h9p. 
(6) Huy dng lrc lupng dan quân, to COVID cong dng tang cu'ô'ng hot dng phM hp, giárn sat, phát hn srn 
dich bnh trong cong dOng. 
(7) Các bin pháp giám sat, phat hin, x(m l' kjp thô'i 

2 Các ho?t dng tang cu*ng 

D ngh SO' y t huy dng các lrc 
lu''ng y t thani gia chOng djch: 
Sinh vién Y khoa nãrn cuL y  tê tu' 
nhân, y t ngành... 

Dr kin huy dng khoáng 200 ngu'i, phân 
bô h tr cho cac phirO'ng, dan v! tang 
cu'ô'ng näng 1irc giárn sat, phát hin sO'rn. 
Viêc phân bO chi tiêt can c(m sO ltrng djch, 
s ngtri huy dng du'çic, din biên thirc tê 
cOa dich bënh. 

Theo d 
xut cOa 

BCD thl xã, 
phuOTlg 

Tn,rO'ng phOng Y t SO' Y t 
'FruOng BCD 

thi xä 

IV TO CHUC VAN CHUYEN BNH NHAN, DIEU TRA D!CH  Th, KHOANI-J VUNG, XU' L' 0 D!CH 

Các hoat dng thu'c hiii nhu' 
Cp d4 

(1) Vn chuyn bnh nhãn. 
(2) T chüc diu tra djch t. lap danh sách ngLrO'i tiêp xüc gãn. 
(3) Thrc hin xél nghirn. 
(4) Xu' l dich. 
(5) Huy dng tat cà các xe c(ru thu'ang cOa các co sO' y t trong thi xa cüa các 
nghip tu' nhân d vn chuyii bnh nhân dn no'i diu trj. 

CU' SO'. doanh 

Phó TrirOng 
Ban TI BCD 

thi xã 

2 Các hot dng tang ctrO'ng 

2.1 Tang cuOng hrc lu'qng phtic vy 
trong cac khu cach ly tp trung 

Dtr kin huy dng b sung dn 120 — 200 
ngu'O'i là can b y tê, Rye ltrgng cong an. 

Chi huy truOng 
E3CH QS thl xä 

Tru'O'ng 
PhOng y t 

Phó Tru'àng 
Ban TI BCD 
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TT 
Nôi dung 

Cong viéc 
Nhiêm vu chInh 

Thôi gian 
hoân thành 

Ch1u trách nhim 
trtrc tiêp Phôi hQ'p 

Lãnh tto 
phi trách 

tuung (mg vol s6 ngu1i cách ly 
tp trung tAng ten. 

quân di cac khu virc cách ly tap trung. thi x thi xä 

2.2 
Thành 1p Va diu hAnh 06 dcii y 
co dong tuyn thj xâ h tr9 cAc 
phuOng nOi cO dlch  bnh. 

- 02 di giAm sAt 12 nguOi (06 nguOi/di) 
- 02 di thanh khit môi trtrOlig 06 ngtrOi 
(03 ngu'Oi/di). 
- 04 di diu trj 16 nglri (04 nguOi/di). 
- 02 di van  chuyn 04 ngixOi (02 ngu&i/di) 

ThlrOng 
XU)Iefl 

GiAm dcTTYT; 
Chi huy tru'Ong 
BCHQS thi , 

TruOng Cong 
an thi xA; 
Truô'ng 

phong Y tê; 
Tru'Ong BCD 

phuông 

Phó Truimng 
Ban TT BCD 

thi 

2.3 

Huy dng xe ô to cua các doanh 
nghip van  tAi, ô tO CA nhân trong 
trug hp can thi& d van  
chuyên di tuçing CáCh ly v CAC 
khu tp trung ccia tinh, ccia thj xä. 

Giao phOng QuAn 1 do thi phM h9p 
phong Y té, BCD thi xA 1p phng An huy 
dng chi tiêt, ph(i hcmp vdi Cap d . 

- 

TruOng phOng 
QuAn l' dO thj 

Truâng 
phong y  t; 

TruOng BCD 
cac phuang 

PhO TruOng 
Ban TT BCD 

thi xA 

V CONG TAC GIAM NGUY CI5 LAY NHIEM 

CAc hoat dng thyc hin nhu 
Cpd4  

(1) Cách ly dich là khi, xOm, t khu dAn elm, khu du lich, c s liru tr(i: Khi cO lay nhim cong dng. 
(2) CAch ly djch là phuOng (khi cO nhiu khOi, xóm, to, khu dan ci.m, khu du lich, khu luu trtL.. xut hiên bênh 
nhân trên dia bàn). 
(3) Triên khai thimc hin cac bin pháp cAch ly xA hi. 
(4) CAc bin phAp giAm nguy c lay nhim khi có tInh hung khn cap. 

2 CAc hoat dng tAng ctr011g 

2. 
XAc dinh giói ban dch quy rnô 
cap thl xA vA thimc hiën phong tOa. 

XAc dinh giOi hn khoanh vüng djch 

02 giO sau 
khi xAc dnh 
phAi eAch ly 
cap th xA 

GD trung tArn Y té; 

TrtrOng phOng y 

SO Y tê; 

Truàng BCD 
CAC phu'ông 

TruOng BCD 

2.2 
T ch(rc truyn thông truOc khi 
thrc hin cAch ly 

Chi dao,  t ch(mc truyn thông v miic dIch, 
nghia, sir can thit cOa viêc lap vOng cAch 

ly y t cap thi; truyn thông, van  dng nhan 
dAn v vai trO, tráCh nhim cOng dAn và 
trAch nhirn xA hi cCia môi nguOi Va rnôi gia 
dInh trong vic thirc hin cách ly chng 

Ngay sau 
khi xác djnh 

dlch Ian 
rng 

Trtrang Ban tuyên 
giAo Thj 

TruOng 
phOng Vt-I-
TT; TruOn 
phOng Y tê: 
thành viên 

BCD thi xã; 
TruOng BCD 

TruOng I3CD 
th , 
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TT 
Ni dung 
Cong vic 

Nhiêrn vu cliInh 'l'lioi gian 
hoàn thãnh 

CIiu trácli nhiém 
trirc tip Phôi hqp 

Länh ao 
phii trách 

dich; phát dng phong trào toàn th nhãn 
dan tham gia phOng chng dlch  bnh. 

các phu'O'ng 

2.3 Quyt dinh tht lap vilng cách ly 
Chü tch UBND tinh ra q1Iyt dinh trên 
sO' dé ngh Tru'O'ng BCD thj xä trong dO nêu 
rO dia dm, thO'i gian, phtm vi vilng each ly. 

03 gi sau 
xãc dinh 
dich Ian 

r9llg 

Trtràng phOng Y té 
So' y t 

Tru'àng BCD 
các phi.rO'ng 

Tru'O'ng BCD 
thi 

2,4 
Thi& lap cht, tram kim soát 
ra/vào viing cách ly. 

Cong an th! xA chü tn: 

- Khão sat, lap so' d ch&, tram kim soát t?i 
các duô'ng chInh, dung lang, li mO, ngO, 
ngách ralvào vüng each ly. 

- Phân cong vã bô trI lirc lirç'ng tai cãc chat, 
tram kim soát bao gám can bi cong an, 

quán dOi, can b5 y ië dOn quan, các doàn 

th 1i COVID, lrong do chi trerO'ng là cOn 
h5 cOng an,). 

- Dung vic mang hành li', hang hOa ra khOi 
th xä theo quy c1nh cüa UBND thi xa. 

Ngay sau 
khi quyt 
djnh thit 
1p vüng 
cách ly 

Tru'O'ng Cong an th 

Chi huy 
tru'àng BCH 
QS th xâ; 

tru'O'ng phOng 
Y t Triràng 

BCD 
phRing. 

Tru'O'ng E3CD 
thi xã 

2.5 
TO chirc phân lung giao thông di 
qua ving cách ly. 

Xây dyng, trin khai phuo'ng an chi tit phân 
luong giao thông di qua vilng each ' 
darn bão không lam ânh hu'ng dn hot 
dtng di li cila nhân dan. 

Ngay sau 
khi quyt 

th& 
1p vüng 
each 

Tru'O'ng (Tong an th 

Các phong, 
ban, nganh 

don v thj xã 
lien quan; 

Tru'O'ng BCD 
phu'O'ng 

Trung BCD 
(hi xä 

2.6 
Darn bâo an ninh, an toàn, trât u 
trong vUng each ly 

ThLrO'ng 
xuyên 

TruO'ng CA th xa 

Tru'âng 
phông, ban, 

ngành don vj 
thl xä lien 

quari: I3CD 
phirO'ng 

Tru'O'ng RCD 
thi xa 
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TT 
Ni dung 
Cong vic 

Nhirn vu cliInli 
Thôi gian 

hoãn thãnh 
Chlu trách nhim 

trrc tiêp Phi hop 
Länh aao 
phu trách 

2.7 
Dam bào an sinh xä hi trong 
vtlng cách ly. 

- Lp nhu cAu và van  chuyn hoac 1p dim 
bàn hang bInh n giá nhu yu phAm (kroflg 
thirc, thirc phm, näng Iuçcng, xäng dAu...). 

- Cung rng trang thit bj phOng bnh cã 
nhan nhu': khu trang, xà phông, các chat sat 
khuAn thông thtrâng. 

- Cung (mg các nguyen vat  Iiu khác (vat 
Iiu xây dirng, vat  lieu dién, nuO'c...). 

ThirOng 
xuyên 

Truàng phOng 
Kinh tê th , 

Chü tjch 
UBMTTQ 

Viêt Nam thi 
xã; TnrOng 
các phOng: 

Kinh t, LD- 
TB&XI-I 

Truâng BCD 
thi 

- Cung (mg thu6c chQa hnh thi& yu. 
Th.râng 
xuyen 

Giãm dc Trung 
tam t th xa 

TnrOng BCD 
cac phuong 

Phó TruOng 
Ban TT Ban 

chi d?o  thj xä 

- Darn bâo cung cp d dién, inrc sich sinh 
hoat 

ThrOng 
xuyen 

TruOng phông 
Kinh t 

Trii&ig 
phOng Tài 

nguyen Môi 
trwYng, 

Truàng BCD 
các phuOng 

PhO Trwmng 
Ban IT BCD 

thi xã 

- Darn bâo viëc thu gorn va x(m rác thai sinh 
hoit. 

Thtrang 
xuyên 

Tru'àng phOng Tài 
nguyen Môi truàng 

TrirOiig BCD 
các phu'Ong 

PhO Tnràng 
Ban IT BCD 

thi xã 

- Darn bão v sinh trong hot dng mal tang 
và hOa tang theo quy dinh. 

Trong vOng 
24h k 

khi t(r vong 

Tru'Ong phOng Tài 
nguyen Môi trlsOng 

Trisàng 
phOng Y t; 

Truing BCD 
cãc phuang 

Phó Truàng 
Ban IT BCD 

thi xã 

- PhOng Tài chInh K hoch ch(i trI tham 
mu'u rà soát, trInh UBND thl xä các phuoiig 
an h trçm sinh hot phi cho nguài dan trong 
v(ing cách ly (nu co). 

Thuông 
xuyén 

Truàng phông Tài 
chInh Ké hoch 

Truàng BCD 
các phuäng 

Tri.rôiig BCD 
th xä 

Lap phuoiig an chi tit thyc hin cãc hot 
dng trong v(ing cách ly. 

01 tu 
khi bat dAu 
thtrc hiên 

TruOng phOng Y té 
Tru'ing BCD 
các phuOng 

PhO Truàng 
Ban U BCD 



TT 

2.8 

VI 

2 

3 

VII 

1 

2 

2.1 

() 

Ni dung 

Cong vic 
Nhiêm vu cliInh Thoi gian 

hoãn thãnh 
Ch!u trãch iiluéni 

tiirc tiép 
Pliôi 

Liih (1O 
phii trách 

cách ly thi xã 

Truyn thông trong v11ng cách ly 
trong thOi gian càch ly 

Ctpnt tlnh hInh dch bnh tui dla  phuong 
dê on dlnh  tInh hInh trén da bàn. Tuyên 
truyn các bitn pháp phOng, chng dch 
COVID- 19 trên dja bàn th xa. Truyn thông 
nhân dan chAp hânh nghiêm các bin pháp 
cách ly trong vilng cách ly. 

ThirOng 
xuyën 

!'nrOng phOng Van 
bOa Thông tin 

TruOng Ban 
tuyên giáo th 

iy; TruOng 
phOng Y t 

PhO TruOng 
Ban TI BCD 

thi xa 

CONG TAC VAN CHUYEN BNH NHAN BA rnEU TRI ON D!NH  TRO yE BIA ptoi'c 

DOn bnh nhãn FO da diu trj bnh 
viCn dA chin ca Tinh tr v dja 
phuong; 

B trI lrc 1119ng h tr dOn bnh nhân t1r 
bnh vin da chiAn dê v dia phuong tiêp tuc 
cách l', diêu tn (khi tinh có yêu cAu) 

01 ngàykhi 
cO yeu câu 
cita BCD 

tinh 

Giám dôc TTYT 

Cong an, 
BCH QS th 

xã; BCD 
phirong 

Phó trtrOng 
ban TI BCD 

thi xä 

Tip nhn cac htrâng dn cOa bnh 
vin tuyên trën ye h tr9 chuyên 
mon k thut 

Trung tarn y tê, các tram y t tham dir tp 
huân tiêp nhân huàng dn cüa bnh vin 
tuyên trén ye h tr9 chuyen mon k5' thut 

Giám dc TTYT Phông y t 
PhOTrirang 

ban TT BCD 
thi xã 

Tip nhân trang thit bi, thuc 
VTTYT, ciia tinh, ban nganh v 
h tr chuyCn mOn k thut. 

Trung tarn YT, BCD thj xä 
ThirOng 
xuyCn 

Trung tam YT; 

TrtrOng phOng Y te 

Chánh Van 
phOng UBND 

[hi xã 

PhO TrirOng 
Ban TI BCD 

thi xä 

CONG TAC HIIU CAN 

Các hot dng thirc hiên nhu 
Cap d 4 

Thçrc hin các bin pháp dam bào an sinh xã hi và duy tn san xuât trong dich bnh trong irng phó dich COVII) - 
19 0 rnirc d cao nhât. 

Các hot dng tang cuOilg 

Darn báo cung trng hang hOa thit 
yCu 

- PhOng Kinh tC: 

+ Trin khai cac phtroiig an dáir, bão luong 
thirc, thyc phâm, nuOc sinh hot phii hçp vOl 
tinh hung djch cv cAp d 5. 

+ Triên khai phuong an chi tiCt darn bão 
nguôn cung hang hóa phiric vy nhân dan ü'ng 
phó vOi djch bênh cap d) 5. 

Triên khai 
ngay khi 

xuàt hiên ca 
bênh thr 21 

'IruOng các phOng: 
Y tê. Kinh t 

Truàng các 
phong, ban, 

nganhi 
TruOlig BCD 
các phu'ng 

Tru'àng BCD 
thi xä 
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TT 
Nii dung 
Cong vic 

Nhiêm vu chinh Thôi gian 
hoàn thânh 

Chiu trlch nhim 
tric tiêp PhOi hop 

Länh dto 
phçt trách 

- Các phOng, ban, ngãnh dp thi: Xây 
dtrng va trin khai kê hoch, phi.rong an dam 
bão ci th theo ngãnh, linh virc, dja phucrng 
àcApdt 5. 

2.2 
H trçi doanh nghip, ngirOi lao 
dng, ngtrâi dan. 

- Chi cçlc Thus Bc Vinh: Phi hçp vol cãc 
doii vi lien quan dn xern xét, trInh cp CO 
thrn quyn quy& djnh vic hoän, giãn thu 
np thuê và tiên thuê dt cho các dôi ttrçrng 
chlu ãnh htxàng bOi dlch  COVID-!9 ó,  cap 
do 5. 
- Giao phOng Kinh t: Rà soát, thng ke, 
trin khai các phtroiig an h tro doanh 
nghip, hçp tác xã, h kinh doanh... g.p 
khó khàn do dich COVID-19 cp d 5 
- Các ban, ngãnh dja phu'o'ng: Xây drng 
và trin khai kê hoach, phuong an h trq cii 
th theo ngành, linh vuc, dia phu0ng cp 
d5. 

Trin khai 
ngay khi 

xuât hin ca 
bnh thi:21 

TruOng phOng 
LDTB& XH, 

PhOng Kinh t thj 

Chi cue 
trlrâng Chi 
cue Thud; 

Trtrâng cáe 
phong, ban 
ngãnh lien 

quan TruOiig 
BCD các 
phurng 

TrtsOng BCD 
thi xä 

2.3 Dáni báo an sinh xã hôi 

- PhOng Lao dng — Thtrong binh & xA 
hi: Rà soát, thông ké và triên khai phu0ng 
an h tro các di tuQng chInh sách, nguäi có 
cOng. h nghèo, nguOi lao dng bj ãnh 
hi.ràng, rnt vic lam... CAp do 
- Be ngh UB MTTQ Viêt Nam thi xã: 
Xây dtrng phuong an, thuc hin cOng tác 
vn dng, tiCp nhn và phân bô các ngun 
lyc tài trçv. ho tr cong tác phong, chAng 
dchbnhOCApd 5. 
- Các phông, ban, ngãnh, UBND các 
phuOng: Xây thing va triên khai kê hoach, 
phiroiig an darn bâo cy the theo ngành, linh 
vuc, dla  phuong 6 Cap d 5. 

Trin khai 
ngay khi 

xuât hién ca 
bënh thcr 21 

'iru'Oiig phOng 
LDTB& XH, 

PhOng Kinh t thi 

ChU tjch 
UBMTTQ 

Vit Narn thj 
xâ; TrixOng 
cac phOng, 
ban, ngânh 
lien quan; 

Trtràng BCD 
các phuOng 

Truàng BCD 
th 



KICH BAN 
Chi tit dam bão các bin pháp phong, chngdch COVID-19 theo ttrng cap d 

(Kèni theo Phu'ong an sô. /PA-BcD ngày , /8/2021 cza BC'Dphông, chong d/ch COVID-19 ih/ xa Cia Lô,) 

(CAP DQ 4) 

TT 
Ni dung 

Cong viêc 
Nhiêm vi chInh 

ThOi gian 
hoàn thành 

Chu trách 
nhim trrc tip 

Phoi hçrp 
LAnh dao 
phmi trách 

CONG TAC DAM BAO PHONG, CHONG DId  Kill GHI NHiN (T 11-20 )CA BNH) NHIEM COVID-19 TREN LilA BÀN TH! xA 

CONG TAC CHI DiO, DLEU HANH 

1 
Các hoat dng thLrc hin nhir CaP 

(1) ThuOng trçrc chng djch ti Ban Chi do thi xã 24/24h. 
(2) Báo cáo ThisOiig trirc Thj tiy, Sâ Y t v tmnh hInh dlch  bnh, tham mixu các blén phap phOng chng dich d 
nhân &rçrc chi dao kp thai. 
(3) D nghj sr h trçY trrc tip cUa các t cong tác ngành t(theo QD ciia SO Y t). 
(4) Ban hànli các van ban, chi do trin khai cac hot dng dp djch. 

2 Các ho3t dng tang cLr&ng 

2.1 

1-lop Ban chi dao thj xâ I ngày I 
IAn hoàc dot xuAt theo yêu câu d 
quyt dinh cac vAn d thuc thãrn 
quyên c(ia Ban chi do thj xa 

- Van phông HDND-UBND thi xã phi hqp 
phOng V té: Chuân b ni dung trin khai tti 
cuôc h9p (báo cáo din bin dich, kjch ban 
(mg phó, phân cong nhim vii cho t(mng phOng, 
don vj, UBND các phu0ng). 
- Các phong, ban, don vj thành vien BCD 
thj xA, các co quan lien quan va UBND cac 
phu&ng: Báo cáo tInh hInh trin khai cãc 
nhim vii dp d!ch  theo phân cOng vá theo 
ch(rc näng, nhim vv cUa don vi. 

. 
Thuong 

xuyên (01 
ngay/IAn) 

Truàng phOng 
, Chánh VP 

HDND-UBND 
thj xä 

Thánh viên BCD 
thi xã; Thti 

tru0ng cáC Co. 
quan, don vj lien 

quan; TruOiig 
BCD cAp phisOng 

TrtrOng Ban 
chi dao thi 

xa 



2 

TT 
iNi dung 

Cong vic 
Nhiêjn Vt! Clililli 

Thôi gian 
hoàn thànli 

Chiu träch 
nhim try'c tiép 

Phi hQ'p 
Lãnh do 
ph trách 

2.2 

MOi t cong tác ctia Sà Y tê, DC 
Ngh An, BCD tinh d trrc tiêp 
phi hap, dii dao trin khai biên 
pháp phông chong djch bnh ti thj 
xa 

TruOng phOng 
Chánh VP 

HDND-UBND 
thi xa 

Triràng Ban 
chi dao th 

xa 

2.3 
Triên khai rng phó phOng chng 
djch COVID -19 0.  mc d cao 
nht 

- Thit Ip tku ban BCD trên tLrng Iinh vi'c O 
mCrc d cao nht. 
- Chuyn hott dng chi do, diu hành sang 
cIî dO hot dng O.  rnrc do cao nht. Ngay sau 

khi cO kt 
qua ghi 

nhán 20 ca 
nhim 

Iruong phong 
Y lê 

Chánh VP 
I-IDND-UBND 

thi xä 

Triràng Ban 
chi dao thi 

xã 

Tang cOng kim soát trot tu, an ninh thi xä, 
tránh tInh trng hn Io?n do dch xáy ra. 

TruOng Cong 
an th xã 

Chánh VP 
HDND-UBND 

thj , 

Truông Ban 
chi dao thi 

xâ 

Duy tn phân ba! hott dng cOa các phu'ong 
tin vn tài dtrgc thông suôt. 

TruOng phong 
QLDT 

Chánh VP 
HDNDWBND 

thj xä 

Tnrâng Ban 
chi dao thi 

xâ 

It CONG TAC TRUYEN THÔNG 

Cãc hoyt (long thc hicii nhu Cap 
d 

(I) Thông cáo báo chi, tin nhAn hang ngày. 
(2) Tuyen truyn n djnh tu tuàng, không gay hoang mang, SQ häi trong nhân dan. 
(3) Theo dOi, kim tra, xr l nghiêm các tru0ng hp thông tin giã mao, sai sr that v tInh hInh dich 
bênh, gay hoang mang trong cong dng. 
(4) Nganh y të trã IOi hOi, dáp qua duOiig day nóng 

Truóng Ban 
chi dao thi 

2 Cáchotdôngtangcu*ng - - 
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TT 
Nôi dung 

Cong vic 
Nhiêm vu chInh 

ThOi gian 
hoãn thãnh 

Chju trách 
nhim trrc tiêp 

PhOi ho'p 
Lãnh dao 
phi trách 

2.1 
Tang ct.rOng các bin phãp tuyên 
truyên on djnh tu tuông nhân dan 

- Ban Tuyên giáo Thi Uy, phông Van hóa - TT 
chi do dlnh  hlrOTlg thông tin tuyên truyn. 
- Trung tam VH Yf& TT th xã, dãi phát thanh 
các phuông chju trách nhim dLra tin hang 
ngày. 
- Thành 1p các t thông tin kru dng ti các 
phuOng: Thrc hin phát ta roi tuyên truyn v 
các bin pháp dpdjch ciia tinh, thi xa; các 
khuyên cao, yêu cau ngt.rOi dan cJng thc hin 
ddpdjch. 

ThuOiig 
xuyên 

Trixông Ban 
Tuyên giáo Thj 

iy, Trtrrng 
phông Van hOa 
Thông tin; GD 
TT Van hOa th 
thao vâ Truyn 

thông thi xã 

Tri.rong Ban chi 
dio cac phuOng 

Tri.ràng Ban 
chi dao thi 

xa 

2.2 

Trin khai Crng phO phOng chng 
djch COVID -19 ó rnCrc d cao 
nhat 

- Tuyên truyn lien tiic trên tt cá các phuDng 
tin thông tin di chtng các bin pháp phOng 
chng dich ô mCrc do cao nhAt. 
- Thiêt 1p duOiig day nOng giUra BCD tinh va 
BCD thi . 
- Huóng dn nhân dan chAp hành các quy dlnh 
cUa pháp lut v vic (mg phO phOng chông 
djch COVID -19 a m(rc d cao nhAt, cac quyt 
dinh, chi thi, lênh cüa tinh Uy, UBND tinh, Thi 
iiy, UBND thi xã. 

Ngay sau 
khi cO kt 
qua ghi 

nhn 20 ca 
nhim 

Truàng Ban 
Tuyên giáo Thi 

üy, Triràng 
phOng Van hóa 

TT; GD TT Van 
hOa th thao và 
Truyen thông 

thi xa 

Chánh Van 
phOng HDND- 
UBND thi xä 

Truâng Ban 
chi d?o  th 

xa 

LII CONG TAC GIAM SAT, PHAT HIN SM 

Cãc hoat dng thy'c hin nhtr cAp 

(1) Giám sAt các cht kim dich y t. 
(2) Giám sat các churn ca bnh viérn duOng ho hAp cAp cO yu t dch té lien quan ti Các co SO khám bnh chüa 
bnh và cong dng. 
(3) Giám sat dim váo su kiên, giárn sat viêrn dirOng ho cAp cap nng do vi rCa. 
(4) Rà soát, thng ké danh sách các di tung di tCmng v11ng cO dch v& t chüc cách ly, theo dOi s(mc khOe. 

2 Cãc hot dng tang ctr&ng 
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TT 
Ni dung 

Cong vic 
Nhiênj vu chInh 

LhOi gian 
hoãn thành 

Chiu träch 
nhim triic  tip 

Phôi hop 
Länii dao 
p1iii trách 

2. I 
Dánh giá nguy co hang ngày dê 
trkn khai cac bin pháp dáp irng 
phü hçp hiu qua 

I-lang ngãy cIp nlit thông tin tInh hlnh d 
trin khai các bin pháp dáp irng phü h9p 1iiu 
qua (tnrOc 6h,9 h,12h,16h vã 20h) 

TliuOng 
xuyên 

TrtrOng phOng Chánh Van 
ptg HDND- 
UBNDthixã; 
BCD phirOng 

Truàng Ban 
clii dao thi 

Xa 

2.2 

Huy dng ti da lrc krçng dan 
quân, to COVID tang cuOng cac 
ho?t  dng phi h9p, giám sat, phát 
hin sam dch bnh trong cong 
dng 

T COVID tang crOng các hott dng phi 
hçcp, giárn sat, phat hin sOm djch bnh trong 
cong dng 

Thu6ng 
xuyen 

Truàng BCD 
cAp phuOng 

Chi huy tnxOng 
Ban CHQS thi 

xã; TwOng BCD 
các phuang 

PhO 
Tru'àng Ban 
TI Ban chi 
do th xâ 

2.3 

Trin khai i:rng phó phOng chng 
dlch COVID -19 a mirc d cao 
nhat 

- Huy dng cac Ic lircng lien ngành tham gia 
các hoat dng diCu tra, giárn sat các truOng 
hçip mAc bnh (bao gôm phát hin cac trtsOng 
hqp Fl, F2). 
- Vn dng ngrOi dan tu giá khai báo tInh 
trng bnh d duc tip nhn, xác dinh chAn 
doán và chi dinh diu tr kjp thOi. 

Thuäng 
XUefl 

Triràng phOng 
Y tê 

Các ngành thãnh 
vien BCD thu 
trl.ràng các co 
quan doii vi 

Triràng Ban 
chi dao thi 

xa 

IV TO CH(J'C VAN CHUYEN BNH NHAN, DIEU TRA DId TE, KHOANH VUNG, MY L'' 0 DICH 

Các hoat thng thirc hin nhtr cap 
di 

(1) Vmn chuyn bnh nhân. 
(2) To chüc diu tra djch t, 1p danh sách ng.rOi tip x(ic gAn. 
(3) Thrc hin xét nghirn. 
(4) Xir l,2 ô dich. 
(5) Huy dng tAt cã các xe cCru thuong cüa các co sO y t trên da  bàn thj xã 

2 Các hot dng tang ctrông 

2.1 

Huy dng xe c(ru throng ca các 
co sO y tê tu nhàn (115), doanh 
nghip tu nhân d vn chuyn hnh 
nhãn den noi diêu tn, cách ly. 

Hop dong vn chuyCn vol BV 115, các cOng ty 
van chuyCn các truOng hpp Fo, cOc truOng 

hop BN cAp c(ru 

Theo din 
biii dich 
bnh 

Giárn dcTTYT 
TruOng phOng 
QLDT, TrirOng 

BCD cac phuOng 

Phó TrirOng 
Ban TT 

BCD Eh xâ 



5 

TT 
Ni dung 

Cong viêc 
Nhiêm vu chInh 

ThOi gian 
hoàn thành 

Chu trách 
nhim trlc tip 

Phi hop 
Lãnh dao 
phi trách 

2.2 

Tang ciiông hrc lu9llg phiic 
trong các khu cách ly tp trung 
tuoilg irng vO'i sO ngt.rOi cách ly tp 
trung tang len. 

Dtr kiên huy dng bô sung den 100-150 nguO'i 
lãcán bô y té, lirc luçing cong an, quân di,dân 
phOng cho các khu vyc cách ly tp trung 

Theo din 
bin djch 
bênh 

CM huy tnrâng 
Ban CHQS thj 

xa 

Truàng Cong an 
thi xã, Tru'Ong 

phOng 
' 

Truàng BCD các 
phirOng 

Phó TritOng 
Ban TI Ban 
chi dao thi 

xã 

2.3 

Buy dng xc ô tO cCia cãc doanh 
nghiép van  tãi hoc o to Ca nhân 
trongtrtrng hop cAn thit d van  
chuyên dM tu'çrng cách ly v cac 
khu tp trung cita thj xa 

Giao phOng QLDT phM hçp vol phong Y t, 
BCD các phtr&ng 1p phtrong an huy dng chi 
tit phü hçrp vol Cap d 4. 

Theo din 
bin djch 
bnh 

Truàng phOng 
QLDT 

Trung phOng 
t& Trtrâng BCD 

các phu'Ong 

PhO Truóng 
Ban TI Ban 
chi dao thi 

xa 

2.4 
Thành lap  và diu hành them 09 
dôi y t co dng tuyn thi xä h tr 
các phu&ng noi có djch bnh. 

- 03 dôi giám sátl2 ngl.rOi (04 ngtrO/di). 
- 03 di thanh khi& mOi trtxO'ng 12 nguOi (04 
nguOi/di). 
- 03 di cap cru diu trj 12 nglrài (04 
ngtr&i/di). 

Ngay sau 
khi cO két 
qua ghi 
nhan 11-20 
ca nhim 

Giái dc 
TTYT 

Truong phOng y' 
té, Tnrng BCD 

các phuOng 

Phó TruO'ng 
Ban TI Ban 
clii dao thi 

xa 

V CONG TAC ClAM NGUY C LAY NHIEM 

Cãc hoat dông thiyc hiên nhtr cap 
d 3 

(I) Cách ly dich là khi, t khu ph& khu du lich. khu luu trti: Khi cO nguy co lay nhim cong dng. 
(2) Các ly 0 dich là phuOiig (khi cO nhiu khi, t dan Cu, khu du lich, khu liru trCi,... xuAt hiên bênh nhân trên dia 
bàn). 

2 Các ho3t dng tAng ctrO'ng 
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TT 
NQi dung 

Cong viêc 
Nhiém vu chInh 

ThO'i gian 
hoàn thành 

Chlu trach 
nhim triic  tip Phi t9t) 

Lãnh dao 
phçt trách 

2.1 

Triên khai thrc hin bitn pháp 
cacti ly x hôi: 
- Ap diing các bkn pháp each t X 
Iii cia Cp d 3 0.  rnCrc d cao 
han. 
- Yêu cAu ngi.IOi dan tuyt di 
khong ra khài nhà. Các trt10ng hqp 
dc bit phãi thông báo cho chInh 
quyn sO tal. 
Dat cac bin báo hiêu 
trrn canh gác, kirn soát c dinh 
hoc Iu'u dng tai  nhng khu 
nguy co lay nhim cao. 
- Cam ngträi, phrang tin không 
CO nhiêm v vao nhng khu v cO 
nguy co lay bnh. 
- Kiêm soát chat chë nguOi, 
phu'ang tiên liru thông trên da bàn 
thi xã, chi cho phëp lu'ii thông di 
vol các truOng hçp lam nhiêrn vu 
phOng, chng d!ch. 
- Ap d1ing CáC bin pháp d1C bit 
khác. 

- BCD thl xã thông báo ngay cho các BCD các 
phirOng, các co quan dan vl và nhân dan v 
vic triên khai thrc hin cac bin phãp cách ly 
xã hi dc bit trong tInh trng phong chng 
dich a rnrc do cao nhAt. 
- Các phOng, ban và các phuOiig: 
+ Thi hành các bin pháp dc bit theo s phãn 
côn cüa BCD thj xã; 
+ To chcrc va chi dao  các co quan, Ch(rC, krc 
krng dja phuang thrc hin các bin pháp 
each 1' xa hi dc bit. 
+ Hu'O'ng dn nhân dan chap hành Các quy dlnh 
cüa pháp luãt, các quyt dinh, rnênh lnh, chi 
th cña BCD thj xã. 

Hang ngày 
cho den khi 
kkm soát 
duc djch 

bnh 

Truàng BCD 
thixä 

Thành viCn BCD 
thj xã; Chánh VP 
HDND-UBND 

th xâ 

TnrO'ng 
BCDthixä 

2.2 

Trin khai rng phO phOng chng 
dich COVID -190,  rnüc dO cao 
nliât 

- DOng cira tat Ca càc chq buôn bàn, ch9 dan 
sinh; thit 1p các dirn bàn hang binh n giã. 
- Dong cira, thirc hiii kirn dlch  vâ str ' y t 
di vai ngirO'i, phu'o'ng tin ra vào vt1ng CO dich 
bnh tr dja bàn có tlnh trng khn cp. 

Hang ngày 
cho dn khi 
kirn soát 
duac dich 
bënh 

Truâng Cong 
an thl xã; 

Truo'ng BCD 
CaC phu'ang 

Cácthành viCn 
BCD; thO trlrOng 
các co quan don 

vi 

Tru'O'ng 
BCD tlii x 

VI CONG TAC VN CHU YEN BENH NHAN DA DIEU TR! ON DNHTRO YE D!A Piiuoc 
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TT 
Ni dung 

Cong vic 
Nhim vi chInh 

ThOi gian 
hoãn thành 

Chlu trách 
nhim trc tiêp 

Phi hp 
Lãnh dao 
pht trách 

Don bnh nhân FO dã diu trj bnh 
vin dä chin ciia Tinh trO v dja 
phu'ong 

B trI Irc Iuvng h tr don bnh nhân ti bnh 
vn dã chin dê v dia phirong tip ttc cách 
ly, diu tr khi tinh có yêu cAu 

I ngày khi 
tinh cO yêu 

cAu 

Giãm dôc 
TFYT 

Cong an, 
BCH QS thi xã; 
BCD phiiing 

PhOTnràng 
ban TI' 

BCD thl xã 

2 
Tip nhan cãc hrOng dn cia bnh 
vién tuyên trên v h trçl chuyên 
mon k thut 

Trung tam y t& các trtm y t tham dir tp 
huAn tip nhn hurng dn cCia bnh vin tuyên 
trén v h trçi chuyên mon k5 thut 

ThuOng 
xuyên 

Giám dc 
TTYT 

PhOng y té 
PhOTrtróng 

ban IT 
BCE) thj x 

VII CONGTACHAUCAN 

1 
Cac hoat dông thuc hiên nhtr CaP Darn báo vt tu, sinh phAm, hóa chAt, phirong tin cho phông chng djch 

2 CIc hot dông tang cirO'ng 

2.1 
B tn ngân sách dáp (mg cong tác 
phOng chng djch khAn cAp và djch 
có the kéo dài trén dja bàn 

PhOng Tài chInh K hoch chñ tn phói h9p 
PhOng Y t TTYT, UBND các phimrng Ii k 
hoch dir tri kinh phI dam bào cong tác phang 
chOng dch khAn cap vâ djch có the kéo dãi 
trén dia bàn 

ThuOng 
XUycfl 

Truâng phOng 
Tài chinh Kê 

hoach 

BCD thi xa, 
BCD7 phung 

TruOng 
BCD TX 

2.2 

Trin khai (mg phó phong chng 
dich COVID -19 0' rn(mc do cao 

. 

Trung mua, trung dyng, diu dng trang thit 
bi, vat tu, hOa chat, thuOc ti cac co sO y t 

Ngay sau 
khi (mg phO 

phOng 
chong dich 
o m(rc d 
cao nhAt 

Giám dc TT Y 
t 

BCD thi xã, 
BCD7 phu'O'ng 

Trtràng 
BCD TX 

D xuAt ngun dO' try cCia thl xä hoc huy dng 
t(m các nguOn khác thuc men, hang hóa dë 
chüa trj và c(ru tr9 cho nhãn dan v(tng cO djch 
bênh 

Thu'Oiig 
xuyen 

Trirâng phOng 
Kinh t 
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TT 
Ni dung 

Cong vic 
Nhim vi chInh 

Thôi gian 
hoàn thành 

Ch1u trách 
nhim tru'c tiêp 

Pliôi hop 
Lãnh dao 
phu trách 

E-Iuy dng mç1 phuung tin cn thit và iru tiên 
chuyên chó thuôc men den noi cO dich bênh 

Thirông 
xuyên 

Truông phông 
QLDT 

Huy dng hrc Itrçng quân dôi, cOng an, dan 
quân tu v va qun ching nhân dan tham gia 
tuAn tra, canh gãc, bão v an ninh trt ti. 

T!iiO'ng 
xuyên 

TruOng BCD 
tIi xä 

Dam bão vat W, trang thit bi y t d xcr I' thi 
th bnh nhân tcr vong (khong do nguyen nhân 
dlch bênh) theo quy djnh cCia pháp ut v v 
sinh trong hot dng mai tang và hôa tang. 

ThuOiig 
xuyén 

TP Tài nguyen 
& Môi truOng 

Giáni dOc TT'YT; 
Trtràng BCD 

phu6ng 

VIII DAM BAO AN SINH XA HOt VA SAN XUAT TRONG DICH BNH 

Dam bào cung rng hang hOa thit 
YeU 

- PhOng Kinh t: Triên khai phi.rcrng an dam 
bão krong thrc, thrc phm, nisOc sinh hoit 
phi hp vol tInh hung djch 0.  cp d 4. 
trin khai phucing an chi tit dam báo ngun 
cung hang hóa phyc vi nhu cu thit yu cüa 
nhAn dan (mg phO vol dlch bnh ó cAp d 4. 
- Các phOng ban, ngành, UBND các phiiOng 
xây dimng kê hoch theo nganh, linh vuc, dia 
phi.rng a cAp d 4 

Khi xut 
hin ca bnh 

th(m 20 

TrirOng phOng 
Kinh t; Truàng 

I3CD phuOng 

Tru&ng cac co 
quan, ban ngânh 

don vi thi xâ 

TrtrOng 
BCD TX 

2 
l-I tro doanh nghip, nguäi lao 
dng,ngtrO'i dan 

- Chi Ciic Thu: Phi hp vol cac don vi lien 
quan xem xét, trInh cAp cO thâm quynquyt 
dinh vic hoän, gian thu np thuë vâ tiên thuê 
dAt cho các di ttrçYng chiu ánh huàng bOi d!ch 
COVID-I9 acAp do 4. 
- PhOng Tài chInh K ho?ch: Rà soát, th6ng 
kê, triCn khai phuung an h trg doanh nghip, 
hçp tác xâ, h kinh doanh, ... gp khó khän do 
djch COVID-19 0 cAp d 4. 
- Các phuOng: XAy dmng vâ triên khai kë 
hoach, phuong an h trç cii the theo cap d 4 

Khi xuAt 
hin ca bnh 

thm 20 

Tri.rOng phOng 
Tãi chinh Ke 
hoach; GD chi 
Cuc Thuê 

Truàng CaC Co.  
quan, ban ngãnh 

don vi thi xã 

ThrOng 
BCD TX 



9 

TT 
Nôi dung 

Cong vic 
Nhiêm vu chInh 

ThOi gian 
hoàn thành 

Ch1u trách 
nhim trrc tip 

Phi hçrp 
Lãnh dao 
pht trách 

3 Darn bào an sinh xâ hOi 

- Phông Lao dng TBXH: Rà soát, thng ké và 
trin khai phixang an h trçi cac dôi tirçing 
chInh sách, nguôi có công, h ngheo, ngtxOi 
Lao dtng bj ành hwing, mt vic lam, ... theo 
cpd 4. 
- Dé ngh UBMTTQ Vit Nam thj xà: Xây 
dtrng phuoiig an, thirc hin cong tác vn dng, 
tiêp nhn va phân bO các ngun hjc tài trçr, ho 
trci cOng tác phOng, chng djch bnh trên dja 
bàn (mg phO tInh hung djch bnh a cAp d 4. 
- Các phông ban, ngành, dja phirong: Xây 
dimng và triên khai kê hoach, phuo'ng an dam 
bão cii th theo nganh, Linh vrc, dja phisong 0 
cAp d 4. 

Ngay sau 
khi xuat 

hin ca bnh 
thtr 20 

Triràng phông 
LDTBXH; 
Chü tich 
UBMTTQVN 
thi 

Chü tjch 
UBMTTQVN 

tinh; Si 
LDTBXH 

Trucmg 
BCD TX 

4 Khi trin khai (mg phó phOng 
chng djch COVID -190• m(mc d 
cao nhAt 

Xác dinh, x(m 1' các ngun nu'oc sinh hot bj 
nhim bAn và bin pháp v sinh kjp thOt 

Lien tuc PhOng Kinh tê 

Van phOng 
UBND TX, 
PhOngyt 

Truâng 
BCD TX 

Ap dvng các bin pháp quàn l' dc bit ye giá 
sau day di vO1 luung thirc, thtrc phAm, thuôc 
phOng bnh, chüa bnh và mt so hang hOa 
thit yu khác 

Ngay sau 
khi ng phó 
PC dich a 

mcrc cao 
nhAt 

PhOng Kinh t 

Các thânh vien BCD theo ch(ic näng nhim vii 
dam bão hot dngthtmOig xuyën 

Lien tuc 
Truâng BCD 

TX 

Darn bào an ninh trât tu tai dia bàn, tang 
cuäng bão v tài san nhán dan dc bit t?i  cac 
v(ing, các gia dInh each Ly 

Ngaysau 
khi crng phO 
PC dlch  a 

rn(mc d cao 
nhât 

Giám dôc Cong 
an thi xä 

Darn bào ti da vic h trg cho nhQng di 
tuung bj ânh hixong bOi dch bnh thuc hién 
chInh sãch h trçY ngu'ôi tCm vong do djch. 

Lien tuc 
PhOng 

LDTBXH 



KICH BAN 
Chi tiêt dam bão các bin pháp phông, chng djch COVID-19 theo tfrng cp d 

(Kern theo Phtcung an só. 
 c 
 /PA-BCD ngày  ,j  /8/2021 cia BC'D phông, chong d/ch CO VID-19 thf xã Cz'ra Lô) 

(CpcI3) 

TT 
Ni dung 

Cong viêc 
Nhiêrn vu chInh 

Thôi gian 
hoãn thãnh 

Chju trách nhim 
tric tiêp 

Phôi ho'p 
Linh dio 
phu trãch 

PHN I: CONG TAC DAM BAO PHONG CHONG DEC11 BENH Kill Gill NHIN (3-10) TR1XNG HOP NHIEM COVID-19 TREN DIA BÀN 
TH!XA CU'ALO 

CONG TAC CIII DAO, DIEU HANH 

Các hot dng thi.rc hin nhtr Cp 
dcl 2 

(1) ThuOng trrc chng dch Ban chi do thj xâ 24/24 

(2) Báo cáo ThuOng trirc Thj Ciy, SO' Y t v tInh hInh djch bnh, tham mtru các bin pháp phOng chng djch d 
nhn disçc chi do kjp thOi... 

(3) D nghi sy h tro trtsc tip ci1a các T phàn trng nhanh, các chuyên gia tir Sâ Y t. 

2 Các hot dông tang cu'ô'ng 

2.1 

H9p Ban chi do thj xa 2 ngày I lan 
hoc dt xuAt khi can thiêt dé xem 
xét din bin tinh hlnh djch trên dja 
bàn và trin khai các bin pháp g 
phO 

- Van phông UBND thi xã phôi hQp vó'i 
phông V tê: Chun b ni dung trin khai ti 
cuc h9p (báo cáo din bin dich, kjch ban 
trng phó, phân cong nhim v1i cho trng 
ngành, tüng phirOng). 

- Các phông, ban, ngành thãnh viên BCD 
th, các co quan Lien quan vã các phirông: 
Báo cáo tmnh hlnh trién khai cac nhiêm vu 
dp djch theo phân cong và theo chi:rc nãng, 
nhim vi:i  cüa nganh. 

ThisOng 
xuyén (2 
ngày/thn) 

TruOng phOng Y t, 
Chánh Van phOng 

UBND thj xa 

Thành viên 
BCD thj xä, 
thi: truông 

các co quan 
lien quan; 

Tru'Ong BCD 
CáC phuOng 

TruOng Ban 
chi dao  thi 

2.2 
Tang cirOng ban hành các van bàn, 
chi do triên khai Các hot dng dp 
dich. 

- Phong V t, to thtro'ng trtrc giüp vic 
BCD: Chii trI, phi hqp vi Van phOng 
UBND thi xã du tháo van ban chi dao. 

. . 
- Các thãnh viên BCD thi xa, TrtrO'ng 
BCD thi xã: Ban hành cac van bàn chi dao 
trin khai theo nganh, linh vtrc, dja phi.rrng 

Ngay sau 
khi hop 

xong 
TruOng phôiig Y th 

Thành viên 
BCD th xä; 
thci triràng 

các co quan, 
don vi; 

Truàng BCD 

TruOng Ban 
chi dao thj 
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TT 
Ni dung 

Cong vic 
Nhiêm vu chInh 

Thoi gian 
hoãn thãnh 

Chu trách nhim 
trirc tiêp 

Phôi hyp 
Lãnh do 
ph ii trách 

khi din thit. thl xã 

2.3 
TrInh Sà Y t thrc hin cong b djch 
(',ieu chira cong bá djch,) 

- 

Phong Y t: Dii thão van ban trInh cong bó 
djch thco quy djnh báo cáo Trrôiig BCD thj 
xa.

- 

Ngay sau 
khibáo cáo 

ThirOng 
truc Thi y 

TrirOng phOng Y tê 
Chánh Van 

phOng UBND 
thi xã 

TruOng Ban 
chi dto thi 

xa 

H CONG TAC TRUYEN THONG 

Các hoat dng thirc hin nhtr Cp 
d 2 

(1) Thông cáo báo chI, tin nhn hang ngày. 

(2) Tuyên truyn n dinh tu tirô'ng, không gay hoang mang, sç hal trong nhân dan. 

(3) Theo dOi, kiêrn tra, xr I' nghiêm các triIOng hop thông tin giã rno, sal sir that v tInh hInh dlch  bnh, gay 
hoang mang trong cong dng. 

(4) Nganh y t trá IOi hOi dáp qua dtrng day nóng. 

2 Các hoit dông tang cirO'ng 

Tang cirOig thOi Iu9ng tuyên 
truyên n djnh hr tuâng, khong gay 
hoang mang, s Mi trong nhân dan 

- Ban Tuyên giáo Thj üy, phông Van hóa 
Thông tin: Chi dao, dinh hirOng thông tin 
tuyên truyn thrc hin tuong tác rnnh me 
vài nhân dan qua m1ng xa hôi, hOi dáp tryc 
tuyn d kp thOi truyên ha các thông dip v 
phOng chông djch bnh; cp nhp thông 
diêp, khuyn cáo v phông chông dlch  bnh. 

Tluräng 
TrtrOng phOng VH- 
TT Trungtãrn VH 
TI và truyên thông 

thi xã. 

TrtrOng Ban 
tUyéfl giáo 
Thj y 

PhO Trtràng 
Ban TI Ban 
chi dao thi 

xâ 

III CONG TAC GIAM SAT, PHAT HIN SM 

Các hoat dng thirc Iii,i nhu' CAp 
dô2  

(I) Giám sat ti các chat kim djch y t. 

(2) Giám sat các ca bnh viern duOiig ho hp cAp có yu t dch té lien quan ti các CO SO khám chca bnh và 
cong dng. 

(3) Giána sat dua vâo các su kiên. 

(4) Rà soát, thông kC danh sách các di tuclng di tr vOng có dich v& t ch(rc cách ly, theo dOi s(rc khOe. 

2 Các hotdngtängcu*ng 

2.1 Tang cuOng cOng tác lAy mu xét (au cir vào tInh hinh dch, sA lung mu Giárn dc Trung TruOng BCD Phó TruOiig 
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TT 
Ni dung 
Cong vic 

Nhiêni vu cliinli ThOi gian 
hoãn thänh 

Ch1u tráchnhim 
trirc tiep Ph 

Länh dto 
phi trách 

nghirn bnh phAm hang ngày bnh phm d tang ca lam vic. Phi hp 
CDC Tinh h tr näng hrc lay mu xét 
nghim dam báo d?t 1000 mu bnh 
phàm/ngay. 

tam Y t thj xã Ban TT Ban 
chi dao thi 

xâ 

2.2 
Huy dng lrc luçng cong an, quân 
dôi, t COVID cong dng tham gia 
giám sat, phãt hiên sam 

- Cong an thj xã, Ban Chi huy quân str thi xã 
bô trI lrc lucrng cong an, quân dôi, t, 
COVID ctng lam vic toàn thai gian khi Câfl 
thit (b trI thai gian nghi ngi hçp l) 

- Trung tam té: chi, trI tp hun cho CC 
lirc 1uçng b sung tliam gia giám sat, phát 
hin sam d thirc hin khoanh vüng, each ly 
theo quy dinh. 

Hang ngày 
Cong an th Xa, 

Ban chi huy quân 
six thi xà. 

BCD phirang 

Phó Truang 
Ban TI Ban 
chi dao thi 

xä 

IV TO CH1C VjN CHUYEN BNH NHAN, DIEU TRA D!CH  TE, KHOANH V(JNG, xtY LV 0 D!CH 

Các hoat dOug thirc hin nhu' dp 
d 2 

(I) Vn chuyn bnh nhân. 

(2) T ch&c diu tra dich t, 1p danh sách nguôi tip xtic gAn. 

(3) Thrc hin xét nghim. 

(4) Xü. l dich. 

2 Các hoit dng tang cu'&ng 

2.1 

Huy dng tt cà cac Ioi phixong 
tin (xe cru thuong BV 115 , xe 
cUa cac co doanh nghip trén dla 
bàn thj xã d vn chuyên bnh nhân 
dn noi diu trj). 

Hçrp dng van chuyn vOi Bnh viecnh 115 
Ngh Am Gia c& tang cumg các biên pháp 
phOng, chng lay nhim cho cãc phuong 
tin duç'c huy dng, dam bão dáp crng dtrçc 
yeu CU CO dng d phyc vv vn chuyên 
bnh nhân, vn chuyn mâu xët nghim, vat 
tuytê... 

Giám dc Trung 
n 

PhOng Y t 
phong Quán 
l do thj 

Phó Tru'àng 
Ban TI Ban 
ch dao thi 

xa 

2.2 
Tang cuOng hrc lirng phiic vy 
trong các khu cách ly tp trung 
tuong Crng vói s nguOi cách 1' t 

Huy dng b sung tr 50 — 100 nguOi là can 
bO y th, lyc luçfng cOng an, quân di. 

ThuOng 
xuyên 

Chi huy truOlig 
BCHQS thl Xâ 

Truang Cong 
an tlil xa; 
TrtrOng 

phong y t; 

Phó Trung 
Ban TI Ban 
chi do thl 
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TT 
Nii dung 
Cong vic 

Nliiçm vu chInli ThOl gian 
1oãn thãnh 

Chiu trách nhim 
trrc tiép 

fljl 
Lãnh dao 
phii trách 

trung tang len. Trt.rOng BCD 
t!ij xâ 

xã 

2.3. 

Huy dng xe ô tO cüa các cOng ty 
van tãi, ô tO cá nhân trongtrirO'ng 
hap cn thit d van chuyên di 
tuçmg each ly v cac khu t1p trung 
cüa tinh, cüa thi xa. 

Giao phOng Quàn I' dO thj phi hp V 

phOng Y tC, BCD th xä 1p phirong an huy 
c1ng clii tiCl, phi hcip voi Cap d 3. 

Theo din 
bin dich 

TruOng phàng 
Quán l' do thi 

TruOng 
phOng Y t; 

TrirOiig BCD 
tli 

Phó TrirOng 
Ban TI Ban 
clii dio th 

2.4. 
Thành 1pvà diu hành 03 d9I Y  te 
co dng cap Th h trg các dja 
phuang no.1 có djch bnh. 

- 01 di giám sat (03 ngirai/di) 

- 02 dôi thanh khit rnôi truOng (03 nguOi/ 
di) 

-01 di cp cu (03 ngui/di) 

.. Theo diên 
bin dich 

bênh 

- Giárn dOc ITYT 
thj xa Cra Là 

TrLrOg 
phOng Y t; 

PhO Trtrng 
Ban iT Ban 
chi dao thi 

2.5. 

Huy dng b sung 1rc lu9ng cong 
an, quãii di; các tO COVID cn 
dong, di truy vt tharn gia XU 'Y Ô 
dich. 

- Cong an thl xã, Ban CHQS thj xä bó trI lirc 
lugng tharn gia. 

- Trung tarn th chO tn tp huAn cho CC 

lrc lirng b sung tham gia giám sat, phát 
hiên sOrn cac dOi tung Fl, F2. F3 dê thrc 
hiên khoanh vüng, cách ly theo quy dlnh. 

- Các to cOng tác tirquán ctia các khu dAn 
cu, t covid cong dOng phi hçrp diu tra, 
trin khai cAc bin pháp xtr l' djch. 

i-lang ngày 
Trirâng Cong an th 
xa; Chi huy tru011g 

BCHQS thj xa 

Giám d& 
TTYT thj X 

Cra Là 

PhO TrirOng 
Ban iT Ban 
clii dao thi 

V CONG TAC ClAM NCUY CO LAY NHIEM 

I 
CAc hoat dng thc hin nhu' Cp 

(I) Cách ly dich là khM, xórn. t phuOng, khu du lich, co sO, kim luit tra: Khi cO lAy nhim cong dng. 

2 CAc ho4t dng tang crong 

2.1. 
Tang cirOng cAc bin phAp each ly 
xA hi 

- NghiCm cAm to chcrc hi h9p, cAc sy kicn 
tp trung dOng nguOi; cAc nghi l tOn giAo; 
cAc hot dng van hóa, giAi tn. th thao lieu 
không duçrc sii dng cia co quan cO thAm 

I-lAng ngAy 
chodCn khi 
kiëm soAt 
duçic dch 

Cong an thl 

ChAnh Van 
phOng UBND 

thi XL 

BCD phusOng 

Truàng 
BCD thj xA 
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TT 
Nôi dung 
Cong vic 

Nhiêm vu chInh ThO'i gian 
hoãn thành 

Chlu trách nhim 
tric tip Phôi hoV 

Lãnh dao 
phu trácli 

quyn. 

- Cho h9c sinh nghi h9c. 

- DInh chi tht cã hoc mt s cac hoat dng 
san xut, kinh doach, dich vu khong thit 
yu. 

- Ap dung các bin pháp htn ch tham gia 
giao thông nu khong thuc di trcng duçc 
uu tiên. 

- Ap dung các bin pháp cn thit khác. 

bnh 

2.2 Cách ly dich (khi có nhiu khi, xóm, phirOng, co sâ kru trü, khu du lich, khu kru tri1... xu.t hiên bênh nhân Fo) 

2.2.1. 

Xác dlnh  giói  han djch (ca nai a 
vâ fbi lam viêc cüa bênh nhân; CO 
so do, ban d phong tOa chi tiêt) và 
thrc hin phong tOa. 

02 gia sau 
khi xut 
hiën djch 
Ian rng 

Cong an thj Xa 

Trtràng 
phong Y t, 

BCD phi.rng 

Don vi lien 
q uan 

Truàng 
BCD thi xã 

2.2.2. 
To chrc truyn thông truOc khi 
thirc hin cách ly 

Ban chi dao thi xã: Chi dao, t chrc truyn 
thông v mçic dIch, nghia, sir can thit cia 
vic Ip  vi1ng cách ly y t; truyn thông, vn 
dng nhân dan v vai trO, trách nhim ciia 
cong dan và trách nhim xã hi cua môi 
nguOi, môi gia dInh trong vic thirc hin 
cách l chng dich;  phát dng phong trào 
toàn dan tham gia phông chng djch bnh. 

Ngay sau 
khi xac djnh 

dlch  Ian 
rng 

Truàng phOng VU- 
TT 

TruOng Ban 
tuyên giáo thi 

ciy; Tru'ang 
phOng Y t 

Truàng 
BCD thi xä 

2.2.3. Quyt djnh thit 1p vllng cách ly 

Chü tjch UBND thl xã ra quyt djnh trên co 
sà d nghj cña Tru'àng phong Y tê trong do 
néu rO dja dim, thOi gian, pham vi ving 
each ly. 

03 giô sau 
xac dlnh 
djch Ian 

rng 

Trt.râng phOng Y t 
BCD phuOiig 

DoWn vi lien 
quan 

Tri.rOiîg 
BCD thj xã 

2.2.4. 
Thit lap ch&, tram kiêrn soát 
ra/vào vüng cách IY. 

Cong an thl xA: 

- Kháo sat, lap so d ch&, tram  kiërn soát tai 
Ngay sau 
khi quyt 

Truang cong an th Chi huy 
truOng 

TrirOng 
BCD thl xã 
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TT 
Ni (lung 
Cong vic 

Nhiêni vu chInk Thô'i gian 
hoàn thãnli 

Chu trãch nhim 
trtrc tiêp 

Phôi h01 
Lãnh do 
phu trách 

cac dung chInh, dtthng lang, li ma, ngO, 
ngách ra/vào vüng cách ly; 

- Pliân cong và b trI Iiic lucrng tii các cht, 
trtrn kim soát (bao gdin can b3 cong an, 
qudn di, can bó xO can bó y íé, dOn quOn, 
cOc doàn the, 10 lien gia, Irong dO chOt 
tru'ung là can bçi cong an). 

dnh thit 
1p ving 
cach ly 

BCI-IQS thi 
xä; truóng 
phOng Y (; 

Trwng I3CD 
phuang. 

2.2.5. 
To chtrc phân lung giao thông di 
qua vIng cách ly. 

Xây dirng, trin khai phuang an chi tit phân 
lung gia thông di qua v1ng each ly d dam 
bào không lam ãnh huOng den hot dng di 
lai cüa nhân dan. 

Ngay sau 
khi quyt 
dinh thi& 
lap vüng 
cách ly 

Trirang cong an thl 
xa 

Truàng cong 
an thj xã; 

Truông BCD 
phtsOng. 

TnrOng 
BCD th xã 

2.2.6. 
Dam báo an ninh, an toàn, trt tir 
trong vng cách ly 

- Dam bão cong tác phong chng chay no 
trong v11ng cãch ly. 

- Không t chüc các hott dng, sir kiên tap 
trung dông ngu'Oi nhu vui choi, an uông, giâi 
tn, l hi, ... trong vung each ly. 

- Ttm drng hot dng ccia mt s nhà hang, 
quán hat, trung tam t chirc sir kin... trên 
toàn thj xa. 

- Chi dio vic h9c sinh trong ving cách ly 
nghi hçc; liçc sinh, gião viên, nguOi lao 
dng trong ving each ly hoc tAp, lam viêc 
ben ngoài vilng cach ly cüng phài dnrçic cho 
nghi và khOng di ra ngoài vi:ing each ly trong 
suôt thOi gian cách ly. 

Thiring 
xuyCn 

Truàng Cong an, 

Clii huy 
TrnOng 

BCHQS thj 
xâ; phOng 
Vt-I-TI; 

TnrOng BCD 
phu'Oiig 

Triràng 
BCD tlii xâ 

2.2.7. 
Dam bào an sinh xä hi trong vling 
cách ly. 

- Lp nhu cAu và vn chuyn hoac 1p  dirn 
bàn hang bInh on giá nhu yu phrn (tixong 
thirc, thirc phrn, nang tung, xäng dAu...). 

- Cung (mg trang thit bi phOng bênh cá 

ThuOng 
xuyên 

Truang phong 
Kinh íé 

Clii tich 
UBMTTQ 

Viét Nam thi 
xã; Truong 

Phó TrirO'ng 
Ban TI Ban 
chi dao th 

X 
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TT 
Ni dung 
Cong viêc 

Nhiém vu chInh 
Tliôi gian 

hoàn thành 
Chlu trách nhim 

tru'c tiêp 
Phôi ho'p 

LAnh dio 
phçi trách 

nhân nhix: khu trang, xa phOng, các cMt sat 
khun thông thuông. 

- Cung (mg cãc nguyen vat lieu khác (vat 
lieu xây dng, vt lieu dn, nu'o'c...). 

các phông: 
LD-TB&XH; 
Trtthng BCD 
các phuing 

- Ciing (mg thuc chCia bnh thit YëU. 
Thuà'ng 
XUyêfl 

Giám dc 

Giám dôc Trung 
tam Y té 

PhOng Y té 

Các nhà 
thuctisnhân 
trên dja bàn 

Phó Truàng 
Ban TI Ban 
chidaothi 

- Darn báo cung cAp d(i din, nu'Oc s?ch  sinh 
hoat 

Thiràng 
xuyên 

Truóng phOng 
Kinh t 

Trtràng 
phong: Kinh 
t, Quàn 1' 

do thi; 
TruOng BCD 
cac phuOng 

Phó Truâng 
Ban TI Ban 
chi dao thi 

xã 

- Dam bão vic thu gom và xü rae thai sinh 
hoit. 

ThtrOng 
xuyên 

Phông Tài 
nguyên& MT 

Truàng các 
phOng: Quàn 

ldôthi, 
TruOng BCD 
các phu'Oiig 

PhO TnrOng 
Ban TI Ban 
chidaothi 

xa 

- Darn bào v sirih trong hot dng mai tang 
va hôa tang theo quy djnh. 

Trong vOng 
24h ké 

khi tcr vong 

PhOng Tài nguyen 
niôi trtr&ng 

Truong 
phOng Y t; 

Tru'Oiig BCD 
cac pliuOng 

PhO TruOng 
Ban TI Ban 
chi dto thj 

xä 

- Phong Tài chinh chO tn tham muu rà soát, 
trInh UBND th xa các phuong an h tr9 
sinh hot phi cho ngirOi dan trong v(ing cách 
ly (nu Ca). 

ThuOng 
xuyên 

Truông phOng Tài 
chinh 

Truàng BCD 
cac phuong 

TrirOng 
BCD th xã 

Thirc hin các hoat dng y t trong ving 
cách ly (Thi& 1p  h thông giárn sat chü 

ThuOng 
xuyên 

Giárn dc TTYT TruOng Ban 
tuyén giáo th 

Phó Truâng 
Ban TI Ban 
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TT 
Nôi dung 
Cong vic 

Nhiêm vu chinh 
Thô'i gian 

hoân .thành 
Chiu träch nhim 

trIc tip Phôi hop 
LAnh do 
phçt trách 

djch khi rnua sm khAu trang y t va vt tu, thit 
b phc vii phOng, chng dlch  (nu cAn) 

- Phông V tê: Thirc hin vic thAm dinh k 
sinh 

phAm, hOa chit, phuong tin cho phong, 
chng djch cüa cac co' quan don v. Xây 
dung k hoch kinh phi darn báo PC djch 
trên dia bàn trInh UBND thi xâ phê duyt. 

lien quan 

VIII DAM BAO AN SINH xA HO! VA SAN XUAT TRONG DId  BNH 

Darn bâo cung ng hang hOa thit 
yCu 

- Phong Kinh t: 
+ Trin khai phuo'ng an dam bão lirang thirc, 
thirc phArn, nuo.c sinh hott phü hqp vol tInh 
huong djch bnh CAp d 3. 

+ Trin khai phuong an chi tit darn bão 
ngun cung hang hOa phyc vu nhu cAu thit 
yêu cCia nhân dan trng phO vol djch bnh 
CAp d 3. 

- Các phOng, ban, ngành, các phuffng: 
Xây dirng và trin khai k hoch, phirong an 
darn bão cii th theo ngành, linh vtrc, dia 
phuo'ng 0' CAp d 3. 

Trin khai 
ngay khi 

xuât hin ca 
bnh thtr 

Trug phông 
Kinh te 

Tnrâng cac 
phông, ban, 

nganh; 
Tru'Ong BCD 
cãc phuOng 

Phó truàng 
Ban thuOng 
truc BCD 

thi xä 

2 
H tro' doanh nghip, ngirO'i lao 
dng,nhan dAn 

- Chi cuc Thud: Phi hop vOi cac don vl 
liCn quan xem xét, trInh cap có thAm quyn 
quyét djrih viêc hoãn, giän thu np thuê và 
tiên thuê dAt cho các di tugng chu ãnh 
hu'àng bO'i dlch  Covid-19 0 CAp d 3. 

- PhOng LDTB& XII, Kinh t: To chüc rA 
soAt, thông ke dii tu9llg gp khO khän 
(ngtrô'i lao dong, doanh nghip, hqp tác xã, 

Trin khai 
ngay khi 

xuAt hin ca 
bnh thr 3 

Tru'àng phOng 
LDTB&XH 

Tht truàng 
cac co quan 

ban ngành thj 
xâ lien quan 

TruO'ng 
BCD thi xã; 
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TT 
Ni dung 

Cong vic 
Nliiêm vu chInh Thoi gian 

hoàn thãnh 
Ch1u tráchnhim 

tryc tiêp 
Phôi hçp 

Länh dao 
phu trách 

dong phát hiën dch bnh t?i  cong dông; xü 
1 rnoi trirOng, khtr trIng khii vrc ô djch; 
khárn, chü'a bênh Va chãrn soc s(rc khOe cho 
nhàn dan v11ng cách ly; kirn soát phOng, 
chng lay nhim chéo tti co sO khárn, chia 
bênh noi cách ly). 

üy; TruOng 
các phOng: 

VH-TT, Y t; 
Tru'Ong BCD 
các phi.rOng. 

chi dto thi 
xã 

VI CONG TAC VAN CI{UYEN, CAP CUt BENH NHAN 

Thrc hin chuyên tuyên ca bênh 
thmng tInh vol Sarscov2 - Chuyn ngrOi bnh tói co sO diu trl cOa 

tinh. 

ThuOng 

khi Co bênh 
nhân 

GDTrung tarn y t 
Tri.rong 

phOng y t thi 
xa 

PhO Trtxàng 
Ban TI Ban 
chi dao thi 

xà 

2 
Sn sang phirong an cap C(IU, 

chuyn tuyn cho s Iir9ng nguOi 
mac btnh gia tang 

K h9p dông vol BV 115 xây drng Phuong 
an van chuyên dap üng tlnh hlnh thic t 

Thirong 
xuyên ttr 

khi cO bnh 
nhân 

Chi huy trt.rOng 
BCHQS thj xA 

Tnràng 
phOng Y t; 

TruOng BCD 
các phuàng 

(nol CO 6 
dich) 

Truöng 
BCD thi xâ 

ThçIC hin nghiem ngt vic kiêm 
soát nhim khun, phOng, chng 
lay nhim chéo tai CC ca sO khám, 
co sO cách ly, chüa bënh theo quy 
dnh. Khong dé lay nhim cho nhân 
viên y tê. 

Thuc hiên nghiërn các chi dao cua SO '' t 

ThirOng 
xuyêfl tU 

khi CO bnh 
nhân 

Giái dc TTYT 
thi TrirOng 

phOng Y té 

PhO TruOng 
Ban fT Ban 
chi dao thi 

xä 

VII CONGTACHAUCAN 

13O trI ngân sách dáp Crng cOng tác 
phOng. chong dlch  trën dja bàn th 
xä. 

Thçrc hin nhu CAp d 2 
ThirOng 
xuyên 

TruOng phOng Tài 
chinh 

Truàng các 
ban, nganh, 
dja phuong 

TrirOng 
BCD tlii xà 

2 Darn bâo vat tu', sinh phám, hóa 
chat, phuong tin phOng, chng 

- PhOng Tài chInh: Thuc hiên viêc thAm 
dlnh giá theo quy dinh cOa phap Iut v giá 

ThuO'ng 
xuyên 

TruOng các phOng: 
Y t& Tài chinhKH 

TruOng các 
ban, ngành 

TruOng 
BCD thi xã 
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TT 
Ni dung 
Cong vic 

Nhiêm vu chinh 
ThOi gian 

hoàn tliãnh 
Ch1u trách nhim 

trçrc tiêp Phi hop 
LAnh do 
phii träch 

h kinh doanh) do djch COVID-I9, d xut 
các giãi pháp h tr9, bão darn an sinh xã hi. 

- Cãc ban ngành thj xa lien quail: Chü 
dng phi hqp rà soát, xay dirng trin khai 
các bin pháp h trg doanh nghip nguOi 
dan theo linh virc duçc phân cong quán li'. 

3 Dam hâo an sinh xi hôi 

- PhOng Lao dng — Thtrong binh & xa 
hi: Rà soát, thông kê va trin khai phuung 
an h trg cac di tung chInh sách, ngtrOi cO 
cOng, h ngheo, ngi.rôi lao dng bi ãnh 
huâng, mAt vic lam.., cAp 3. 

- fiê ngh UB MTTQ Vit Nam th xã: 
Xây dirng phuo'ng an, thirc hin cOng tác 
van dong, tiêp nhn và phân bô các ngun 
lirc tài tro, h trr cong tác phOng, chông 
djchbnhOCApdo3. 

- Cãc phOng, ban, ngãnh, UBND các 
phtrông: Xây dirng va trin khai k hotch, 
phuung an dam bâo cy th theo nganh, linh 
VUC, dja phuong ô Cap d 3. 

TriAn khai 
ngay khi 
xuâthinca 
bénhthcr3 

Truàng phOng 
LDTB&XH 

UB MTTQ 
Viêt Narn thi 
xã Th 
trt.ràng các Co.  

quan ban 
nganh thj xã 
lien quan 

PhO triràng 
Ban thx0ng 
trut BCE) 
thj xa 



KICH BAN 
Chi tit dam bão các bin pháp phông, chng d1ch COVIJJ-19 theo &ng cp d 

(Kèni theo Phirung an so: OL/PA-BCD ngày /8/2021 cta BCEi phOng, chOng dich CO VID-19 th/xâ Ci'ra L0) 

(CAPDO2) 

TT 
Ni dung 
Cong vic 

Nhiêm vu chInh 
ThOl gian 

hoàn thành 
Chiu trách 

nhim trirc tip 
Phôi hç'p 

LAnh 
do phii 

trách 

PHAN I: CONG TAC DAM BAO PHONG CHONG D!CH  BENH iuit XUAT HIN CA BENH DAU TIEN XAM NiiiP VAO D!A  BÀN 
TH! XA CIA LO VA KHI DICH BN1I LAY NHIEM TL{(J PHAT TREN D!A  BAN TH! XA DEN 2 TRUNG HQP MAC (cp d 2) 

CONG TAC CHI DiO, DIEU HANH 

- T ch(rc h9p khn d trrc tip chi 
dio và d ra các bin pháp phOng, 
chng dlch  bnh. 

- Hp BCD thj xã 2 ngãy/1 In hoac 
dot xuAt khi can thit dê xem xét din 
bin tInh hInh dlch  trén da bàn thi xã 
Va trin khai các bin pháp rng phó 

PhOng Y t: Chun bj các ni dung trin khai tal 
cuc h9p (báo cáo diên bin dich), dr kin kich 
bàn rng phO, phán cong nhim vii cho trng 
thành viên BCD ngành, dja phtrcng. 

Các phOng ban ngành, UBND cac phixOng: Báo 
cáo tInh hInh, kêt qua trin khai, dir kin hot 
dng tip theo dê thrc hin nhim viii cia mInh 
dé Crng phO vol dich bënh 

Sau khi có 
KQ xét 
nghim 

duong tInh 
bnh nhân 
dâu tiên 

châm nhAt 
02 giO 

TruOng phOng 
tê 

TrtrOng các 
phOng ban 

nganh cap th, 
UBND cac 
phug 

Trtràng 
BCD thi 

2 
Báo cáo UBND tinh, Si Y t theo 
quy djnh 

Tham miru cho trurng BCD thj xã k' van ban 
báo cáo UBND tinh, SO Y t 

Ngay sau 
khi cuc 

h9p két thüc 
chârn nhit 

01gi 

TrtrOiig phOng '' 
té 

Phó 
truOng 
Ban TI 
BCD thi 

xã 

ThuOng tr1rc chng dich tai 1TYT và 
BCD thi xa 24/24h 

Phân cong thành viên BCD và t thuOng trrc 
giüp vic BCD trtjc 24/24 d thuOng trirc tiêp 
ithân, thông tin báo cáo, tham muu kip thOi (mg 
phO moi tinh hu6ng 

Hang ngày 

Giám dc TTYT, 

Triràng phong Y 
tê 

Các TV Ban 
Chi dao duoc 

huy dng 

BCD 
phân 

cong cii 
the theo 

tInh 
hung 

djch thng 
ngày 
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'II 
1i dung 
Cong vic 

Nhieni vu chInh Thôi gian 
lioãn thãnh 

Ch!u trách 
nhirn triic  tiêp Plii hçrp 

Lan h 
dio phkl 

trácli 

II CONG TAC THONG TIN, TUVEN TRUYEN 

I Các hoit dng thyc hin nhtr cAp d 1 

(1) Ra thông cáo báo chi, tin nhn trin khai các bin pháp phông cling djch hang ngáy. 

(2) Cung cAp thông tin v tlnh hinh dich bênh, phát các thông dip truyn thông các khuyn 
phOng chong dch bnh. 

(3) Theo dOi, kirn tra xir I' nghiêrn các trlrông hp thông tin giá rno, sal sir that v tlnh hlnh dch 
bnh. Ngành y t trã ku hOi, dáp qua duàng day nOng. 

PhO 
trirOng 
Ban TI 
BCD thi 

xa 

2 Các hot dng tang ctr?ung 

2.1 

Tp trung tuyên truyn manh me d 
n dnh tu tuOng, không gay hoang 

mang, sa hal trong nhân dan. Thirc 
hin tuong tác mnh me vó,i nhân dan 
qua mng xä hi, d kp thOi truyên 
tái các thông dip v phOng, chong 
d!ch bënh 

- Ban Tuyên giáo th üy, Phông Van hOa 
Thông tin thi xa chi dto, dnh hisOng thông tin 
tuyên truyën. 

- Trung tarn Van hóa - Th thao và Truyên 
thông th xã, UBND các phuàiig chi dio dài 
truyn thanh chlii trách nhkrn biên tp và dua 
tin hang ngày 

ThuOng 
xuyên 

Trtrâng Ban 
Tuyên gião thj 

üy, Trtróng 
phông VHTT, 

GD TI 
VI-ITF&TT, 
UBND 

ph.rOng 

Phông y tê 

PhO 
truóng 

Ban 
thung 

truc 
BCD tlii 

xã 

Kill PHAT lIEN CO BENH NHAN DIJNG TINH TA! CONG DONG HOiC TJJ CAC KHU VV'C  CACH LV TAP TRUNG CUA THI XA 
THI LAP T1C TRIEN KHAI CAC CONG VIC SAU 

I 
Vn chuyn bnh nhân tü cong 
dông hoc khu cách ly tp trung VC 

C0 SO' diCu tn cüa tnh 

- Lp t(rc chuyn bnh nhân v các co sà diu 
trl cUa tinh 

- Phuong tin vn chuyn: Xe c(ru thtrong ccia 
TIYT thi xã. 

. 
- Lirc Iuçng van chuyên: to vIn chuyên TIYT 
th xä 

Ngay sau 
khi lien lac 
vOl co sO 
diii tn cüa 
tinh chrn 
nhãt 02 già 

Giárn dôc VTYT 
y t 

Tru'Ong I3CD 
phuOng 
Truóng BCD 
khu cách ly 

PhO 
truong 
Ban 
thirOng 
trirc 
BCD 

2 To chLrc diéu tra d1ch t, Ip danli sách ngtrOi tiêp XUC gân 

2.! Nu phát hiu FO ti cong doug 

2. . Khai thác tin scr tip x(ic cüa bënh 
nhân (di tung FO ) tir khi tip xi:ic 

T truy vt thj xa, phu&ng trin khai nhim vy; 
dia diem truy vt tal Tram y té phuOng, cO SO 

ChArn nhAt Tru'ong BCD Phó 
truOng 
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TT 
Nôi dung 
Cong vic 

Nhiêm vu chInh ThOi gian 
hoãn thành 

Chlu träch 
nhim trijc tiêp 

P1ii h9p 
Lãnh 

do phy 
trách 

gân vOi ngun lay bnh (nu cO) hotc 
t& khi khOi phát bnh (ho, st, khO 
thâ...) dn khi dirGe cách ly diêu tn 

san xuAt, kinh doanh hoac ti nhà (noi Co FO). là 02 giO' Truàng CA TX 

Dôi phãn trng 
nhanh cCia TTYT 

phrOng Ban TI 
BCD; 

2.1.2 
Thrc hin diu tra djch t, lr danh 
sách nguOi tip x(ic (Fl, F2, F3) 

T truy v& th xã, phuOiig, T diu tra dich t 
TIYT, To truy vet phuOng, T COVED cong 
dng phi h9p trin khai nhim vv; dja dim 
truy vet ti Trm y t phu0ng hoäc tai nhà (noi 
cO FO). To truy vt 

Chm nhAt 
là 06 gi 

Tru'àng CA thi 

Giãm dc TI YT 
thi 

Tni.ràng BCD 
phung; 

PhO 
tru0ng 
Ban TT 
BCD; 

2.1.3 
Dira di tuçng Fl vào co so,  each ly 
tp trung, ly mu bnh phAm d Xët 
nghim. 

- T truy vt TX: Lp danh sách nhQ'ng ngirOi 
tip x(ic gAn vol bnh nhân throng tInh (Fl) và 
nhing ngi.rOi tip xi1c lien quan khác. 

- ChU tjch UBND thj x: Ra quyt djnh each ly. 

- BCH QS thj xã: B trI phirong tiên, 1irc krqng 
vn chuyn di ttrçrng cách ly v khu each l' ttP 
trung. Thành 1p khung Chi do each 1'• 

- PhOng QLDT: tharn mru vic tru'ng tp xe cia 
eac cong ty 4n tái trên dla  bàn th! xã diêu dng 
Can b phôi hçp BCH QS thj xä (nu cAn) dê 
thirc hin v.n chuyên doi tircrng each ly 

Châm nht 
là 02 giO 

BCH QS thi xa 

Giárn doe iT 
YT thi 

Cong An TX; 
TrirO'ng phong 

QLDT 

Phó 
Tru'àng 
BCD th 

x; 

2. 1.4 

Thirc hin each ly t?i  nhà dii vâi di 
tu'çcng F2 và CáC di tucmg cO nguy 
co lay nhim kháe theo quy djnh cüa 
thl xã cho dn khi xét nghirn ciia 
ngu'O'i tiêp xuc gAn (Fl) am tInh 

- TruOng Trim y t CáC phu0ng: Lap danh sách 
di tu'çmg F2 và các dôi tlrçYng cO nguy CO lay 
nhim khác theo quy dnh. 

- Cht tich UBND phuOng: Ra quyt dlnh  each 
. 

- CB Tram ' t phirO'ng dn theo dOi sirc khOe Va 
ghi Chép vào biêu theo dOl theo mAu quy djnh. 

- To COVID no'i O lt.ru trLi cia di tuçrng CáCh 
ly: Chu traCh nhiêrn giãrn sat viec each ly tai 
nhà cCia các di tircing 

2 lAn! ngày 
Khi tru'àng; T 

truO'ng To 
COVID 

Tru'ng BCD 
uig Tru'ng 

BCD thj 
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TT 
Nôi dung 

Cong viêc 
NhiCm vu chInli 

ThOi gian 
hoãn tliãnh 

Chin trách 
nliitn triic  tiêp 

Plii hOp 
Lan h 

tho phu 
trách 

Nu kt qua xét nghim cüa di 
tircYng Fl duung tInh: Lp t(rc chuyn 
nhting dM tucing F2 thành di tu9ng 
F I và dim vao khu cách ly tp trung 

- TT YT thj xii: To truy vet lap danh sãch, diëu 
tra nli(hig ngtrOi tip xUc gân vOl bnh nhân 
dtrong tinh (Fl) va nlicng nguài tip xc lien 
quali khác (nêu cO) 

- tJBND thi xâ: Ra quyêt dinh each 

Sau khi cO 
KQ xét 
nghirn 

duong tInh 
ch.rn nht 

02 gi 

Gi{irn dc TTYT 
tlii xà 

Clii huy 
trirOng BCH 

QS thi xä 

Phó 
TruOuig 
BCD thi 

xa 

Các di ti.rcYng cO nguy co lay nhim 
nhirn khác thirc hin cách ly 14 ngày 
theo quy djnh. Trong khoang thOl 
gian dO, bat k khi nào xuAt hiên các 
dâu hiu nghi ngO nhirn bnli (s&, 
ho, khO thà...) thl ehuyên ngay dn 
C(Y sà y t d each ly diêu trl và 1y 
rnu xét nghim. Nêu kt qua xét 
nghim duang tInh thI chuyn thành 
dii tuOng FO và tip tiic diéu tra di 
ttrcrng Fl, F2,... theo quy dinh 

- T truy vt tIll xä: Lp danh sách, diu tra 
nhOng ngtr&i tiCp XOC gn vâi bnh nhân throng 
tinh (Fl) vã nh(ng nguôi tip xOc lien quan 
khác (nêu có) 

- UBND thi xã: Ra quyt dlnh each 

Sau khi Co 

KQ xét 
nghirn 

throng tInh 
châm nht 
04 giô 

Giárn dC TT YT 
thi BCD phirOng 

TrirOng 
PhOng y 

te 

2.1.5 
Lp danh sãCh vA hirOng dn t1r theo 
dOi S(rC khOe trong vOng 14 ngày dM 
vOl di tuçiig F3, F4 

- BCD phuOng: Theo döi sat sao tInh hInh eac 
di tuçng ti khu dAn CU, huOng dan, vn dng 
CaC dôi tuong nêu cO cAc biêu hiën sot, ho, khO 
tha.. thI phAi lien h CY sâ y t d dtrçt khárn, 
diti trl kp thOi. 

- DM tuäng F3, F4: Tir theo dOi s(rc khOe va báo 
eAo cho cAn b Trrn Y th phir&ng ngAy 01 ln 
d ghi s h so; khi cO biêu hin bnh thi báo 
ngay cho CO sO y tê de CACh ly lay mu xét 
ngh irn. 

01 ln/ ngAy 

Thy din 
bin thuc t 

TrirOng BCD 
pliuoiig 

Trung tarn y 
TruOng 
BCD thi 

xã 

2.2 Nu phAt liién FO ti khu cAch ly tp trung 
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TT 
Nôi dung 
Cong vic 

N1iim vu chInh Thôi gian 
hoãn thành 

Ch1u trách 
nhim trirc tiêp 

P1ii hçrp 
Lan h 

Io phti 
tracli 

Tlurc hién diu tra dich t 1p danh 
sách nglrOi tiêp XUC Fl va cac ' 
tuqng cO nguy co lay nhim kháC 
(neu cO) 

- Nu khu cách ly do UBND thj xã: Ra quyt 
dnh each ly 
Truô'ng Tiu ban t chirc cách ly tp trung chi 
dao t y t truy v& các fi và dôi tiiçng lien 
quan; trin khai các biên pháp phOng chng djch 
tii ca sO,  cãch ly theo quy dlnh. 
Chuyn di ttrçrng F! cách ly riêng, lay mâu 
bnh phAm d xét nghim 

Châm nht 
02 giO 

T ' t khu each 
ly tp trung GDTTYTthi 

PhO 
truàng 

Ban 
thung 

truc 
BCD 
xä, CHT 
BCH QS 

thi xâ 

3 Thirc hin xét nghim 

3.1 
Nh[ng trtmO'ng hcip tiêp XC gân VOl 

nhtrng ca bnh dâu tiên (Fl) 

T xét nghim TTYT thj xä (Dci phán (mg 
nhanh) thrc hin vic thy mu, vn chuyn mu, 
v Trung tam KSBT tinh 

Ngay khi 
tip can  ca 

bnh 

GD Trung tarn 
tC 

Trung tarn 
KSBT tinh 

TruOng 
phOng Y 

té 

3.2 Nhu'ng ca bnh nghi ng?y tip theo 
T xét nghim TTYT thl xa (Dci phãn (mg 
nhanh) thirc hin vic thy mu, van  chuyn mu, 
vn chuyên mu v Trung tam KSBT tinh 

Ngay khi 
tiêp can ca 

bnh 

GD Trung tam Y 
tê thi xã . 

Trung tam 
KSBT tinh 

Tru'ing 
phOng Y 

té 

3.3 
T ch(mc dào tao lai, chuyn giao cho 
tram  Y t phu'O'ng cách thü'c thy mu, 
vtn chuyên rnu bnh phtm 

Trung tam y th phôi h9p vói Trung tam KSBT 
tinh to Ch(mc tp hun Cho can b tram y të 

Tht.mO'ng 
XUyêfl 

Theo nhu . . 
câu thi.rc tê 

GD Trung tam 
KSBT tinh 

GD Trung 
tam Y t thi 

xa 

Tru'O'ng 
phOna Y 

tê 

4 Xülyidich 

4.1 

Xác dlnh  giO'i  han  ô djch (Ca flO'I và 
fbi lam viêc ca bênh nhân; CO SO' d& 
bàn d& phong tOa chi ti&) vã thmc 
hiên phong tOa 

- Di phãn (mg nhanh ccia TTYT thi xa Va BCD 
phu'O'ng: ThrC hiên xác d!nh  giO'i han djch.. 

- Tnrô'ng BCD phu'Oiig: ThU'C hiên phong tOa 
dich (ca fbi 0 và fbi lam viêc C(Ia bênh nhãn) 

01 giO' ngay 
khi phát 

hiên ô dich 

Di phãn (mg 
nhanh ca TTYT 

thi xã vã BCD 
phu'O'ng 

Cong an 
BCH quân w 

thi xâ 

Phó 
Tru'àng 

BCD 
thu'Og 
tryc thi 

xä 

4.2 T Ch(rC phun khcm tring, thanh khit Phun khü' tràng tai  gia dInh và khu vçrC lien quan 01 giO' ngay GD Trung tarn TruOng BCD Tru'O'ng 
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TT 
Nôi dung 

Cong viêc 
Nhiêm vu chInh 

ThOi gian 
hoan thanh 

Ch!u trách 
nhiçm tnrc tiêp 

Phôj Iip  
Länh 

dio phii 
trãch 

rnôi tr11Ong toàn b khu vii'c có lien 
quan dn ca bnh 

djch t khi phát 
hin ô djch 

t Di phàn (mg 
nhanh cUa TTYT 
và BCD phi.mông 

phisàng phOng Y 
tC 

Ho trçm nguà'i dan thirc hin cong tác 
v sinh phOng djch, dp dich ;I-li.róng 
dn nhung thành vien trong gia dInh 
nguOi dirc cách ly vá ngri quân l2 
noi luu trü thirOng xuyên v sinh kh(m 
tr1ng no.1 ô 

nhftng thAnh vien trong gia dInh nglrO'i duac 
cách ly va ngui quãn l' noi luu tr(i thtthng 
xuyên v sinh kh(m tring noi ö dam bâo v sinh 
theo quy dnh 

ThtrOng 
xuyên 

Giám dc TTYT; 
Di phán (mg 

nhanh cüa TTYT 
T covid cong 

dOng 

BCD phuong 

PhO 
TrtrO'ng 
BCD thi 

xa 

On dnh d01 sng nguOi dan ô khu 
virc ni hi phong tOa 

Dam bào an ninh trt tir, krang thrc thirc phm, 
thuc hOa chAt vt tim y té phông chông dlch 

Thi.rOng 
xuyên 

BCD cAp phuOng 

Thành viên 
BCD thi xa 
chju trách 

nhiém 

Phó 
TnrOng 
BCD thi 

x 

5 Kim tra, giárn sat tai Cáng bin 

ChU trI kim tra, giám sat cong tác kim djch y 
t, khai báo y tC, diu Ira dich t, phát hin sOm 
các tnràng hp nghi ng mac bnh. 

- Kiêm tra, phát hin ngän chn các truOng hap 
nhp cánh, xuAt cánh trái phép ti các dirOng 
mOn, lôi mO, 

ThtxO'ng 
xuyên 

Dn trlróng dn 
biCn phOng c(ma 
kháu cãng C(ma 
Là Bn Thüy 

BCU Quân sir 
th xã 

Phó 
TrirOng 
BCD thi 

xä 

6 Ap dung biên pháp giãn each xã hOi 

D(mng cac hott dng hi hop,  các sir kin tip 
trung dông ngLri, các nghi i ton giáo, cac hot 
dng van hOa, th thao, giái trI, cho hoc sinh 
nghi hoc, tarn dInh chi cac hot dng san xuAt, 
kinh doanh, dch vu, tharn gia giao thOng... 

Hang ngay 
cho den khi 
kim soát 
duoc dich 

bnh 

TrimOng BCD 
phuOng 

COng An Th 
xä 

Trtràng 
BCD thi 

xa 

B Kill CO TtJ' 01 CA LAY NHIEM THU' PHAT TRO LEN, CO DAU lIEU D!CH  BAT DAU LAY LAN RA CQNG DONG 

CONG TAC CII DAODIEU HANH 

Các hoat dong tliirc hiên nhu' khi xuAt 
hin ca lay nhim du lien 

(1) ThuOng trrc chng djch ti BCD thl xä 24/24h 

(2) Báo cáo UBND tinh, SO' Y t theo quy dlnh 
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TT 
Nôi dung 
Cong vic 

Nhiêm vu chIiih ThOi gian 
hoàn thãnh 

Chin trách 
nhim true tiêp 

Phôi h9p 
Lan h 

dao phii 
trãch 

2 Các hott dng tang cis&ng 

2.1 
T chirc h9p BCD thl xitheo 'eu cAu 
cta diên blén dich 

- PhOng Y t thi xä: ChuAn bj ni dung trin khai 
t?i cuc h9p (báo cáo diên biên dich, dir kién 
kich ban áng phó, phdn cong nhiéni v cho ti'cng 
ngành, tfrngdjaphzrung) 

- Cãc phang, ban ngành thj xä: Báo cáo tInh 
hInh kêt qua trin khai, dir kin nhim vv cUa 
mInh d crng phó vài djch bnh. 

Sau khi cO 
phát hin 
bnh nhân 
Fo thCr 2 

chârn nht 
02 già 

TrirOng phông Y 
tê thi xA 

Giám doe 
' - YT Van 

phOng 
HDND- 

UBNDthixA 

Tri.rO'ng 
BCD tlij 

X 

2.2 
D nghj Sâ Y t cong b djch (nu 
chua cong b) 

- PhOng Y t thj xä: Tham miru cho TrtrOng 
BCD thj xã k' van bàn báo cáo UBND tinh 
S Y t. 

Ngay sau 
cuc h9p 

Tnrng phOng Y 
tê thl xä 

PhO 
Trtràng 
BCD till 

- 
xa 

2.3 
D ngh sy h trq trijc tip cia các t 
phán ü'ng nhanh, các chuyên gia SO '' 
tê 

- Trung tam Y té thi xã: Tham muu cho Trirrng 
BCD thi xã k vAn bàn báo cáo SO Y t. 

Theo din 
bin dich 

Giám dc TTYT 
thi xA 

PhOngyt 

Phó 
TruOng 
BCD thj 

xa 

H 
CONG TAC THÔNG TIN, TUYEN TRUYEN: Thrc hin nhu' khi xuãt hin ca lay nhim dan tiên; can cr din bin dlch  tAng thô'i krçng 
truyn thông cho phñ hp 

LII CONG TAC GIAM SAT PHAT HIN SM 

Giám sat tal các ch& kirn dich y 

- Trrc tip kim soát ti cãc ch& 24/24 giô CáC 
ngày trong tuAn 

- Xác dinh lich trInh, yêu cAu khai báo y t, do 
than nhiét, xac nhân, phát hiên kip thOi các 
truOng hçrp mc bênh, hoc nghi ngi nhim 
bnh d triên khai bin pháp each ly theo quy 
dlnh d vol tt cã nh&ng ngu'Oi tham gia giao 
thông vào dla  bàn thj xa. 

ThuOng 
xuyên 

Cht trtrâng các 
cht 

Thu tniOng 
các cy quan 
cO CB tham 

gia chôt kirn 
dlch y t lien 

ngành, 
Triràng BCD 

t!ij XA 

TrirOng 
CA thi 

xa 
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TT 
Nôi dung 

Cong vic 
Nliiêni vu chinh Thôi gian 

hoãn thãnh 
Ch!u trách 

nIiim trtrc tip 
Phi lio'p 

Lan h 
(ho phii 

trach 

2 

Clam sat các truOng h9p bnh Viem 
thrOng ho hAp cAp cO yeu to dich t 
lien quan tal các co sO khám bênh, 
clia bf1h Va Cfl dng (nêu cO) 

- Diu tra djch t phãt hin sOrn các trung hçip 
nghi ngO rnc bnh. 

-T chcrc lap danh sách các ca bCnh. 

- LAy mAu, vn chuyn và báo quán mu v 
trung tam KSBT tinh 

- Khi phát hin ca bnh du'ong tInh trin khai 
ngay các hott dng nhu mvc  IV phi lye  nay 

ThirOng 
XUyên 

Giám dôc TTYT 
CDC tinh, di 

phãn rng 
nhanh TTYT 

TrirOng 
phOng Y 
tC thi xa 

3 Clam sat dtra vâo s.r kiên 

- Kim tra than nhit Va quan sat th tr1ng, diu 
tra dch t phát hin sam cac truOng hgp nghi 
ngO mc bnh. 

- T chirc cách ly ti co sO' y té, lAy mu x& 
nghim. 

- Nu phát hiën ca duong tmnh thi.rc hin ngay 
cac hot dng nhu mtiC 4 phy hic nay. 

ThuOng 

XUYefl 
Clam dOc TTYT 

CDC tinh, dôi 
phãn üng 

nhanh 1TYT 

PhO 
Triràng 
BCD thi 

xã 

4 
Râ soát, thng ké danh sáCh CáC • 
tl.r9ng di ta vting CO dich ye, to chtrc 
cách ly, theo döi s(rc khOe 

T Covid cong dng rá soát, Cap nht thông tin 
lien tyC Ip danh sách theo trng khôi báo cáo 
theo rnu ye BCD phuOng truoC 7h vã 16 h hang 
ngay 

ThtrOng 
xuyên 

TrUOng BCD 
phu'O'ng 

PhOng Y t, 
Trung tarn y 

t thi xä 

PhO 
Tri.râng 
BCD thi 

xa 

IV TO CHIJ'C ViN CHUYEN BENH NHAN, DIEU TRA DICH TE, KHOANH VUNG, XU LV 0 D!CH 

Cac hoat dng thtrc hién nhir: khi 
xuãt hiên ca nhim dãu tiCn 

(I) Vn chuyn bnh nhân ttr cong dng hoc khu eaCh ly tp trung ye Co SO diu trl ci,a tinh 

(2) T chirc diu tra djch t 1p danh sách ngu'O'i tip xOc gAn ti cong dng, tui khu cách ly 

(3) Thyc hin xét nghim 

(4)XCr l dich 

2 Các hot ctng tang cuO'ng 

2.1 Thành lI?  và di&i hânh 03 di Y  te CO 

dng tuyen thj xã h trçY các dla 
- 01 di giárn sat 05 nguOi. Theo din 

biên djch 
Trung tam y t BCHQS TruOng 

BCD thj 
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TT 
Ni dung 

Cong vic 
Nhiêm vu chInh 

ThOi gian 
hoàn thành 

Ch1u trách 
nhim trtyc tiêp 

Phöi hqp 
Lin1i 

dao phu 
trach 

phu'oiig noi cO djch bnh - 01 di thanh khit môi trrOng 04 nguO'i. 

-01 di cp thu 03 ngirà'i 

bnh thi xA xã 

V CONG TAC GLAM NGUY CO LAY NHIM 

CIc hoat dông thtrc hiên nhu: khi 
xut hin Ca nhim dAu tiên 

(I) Ma rng, trung ding them các co sâ cách ly y t tp trung (nu cAn) 

(2) Ap dçing bin pháp cách ly xã hi 

2 Cách ly dlch  là khi, xóm, t khu ph, khu du 1ch, khu itru trü, cong s khi có nguy co' lay nhim cong dng 

2.1 

Xác dlnh  giai han djch (Ca fbi 0 vã 
noi lam viéc ciia bénh nhân, cO S d& 
bàn d phong tOa clii tit) va thirc 
hin phong tOa 

02 g10 sau 
khi dich Ian 

rng 

Giám dôc 
TTYT;TruOng 

phông Y t thi xa 

Truàng CA 
thi x 

Triràng 
BCD thj 

xã 

2.2 
T ch(rc truyn thông truOc khi th,sc 
hin cách ly 

BCD th xã: Chi dao, t cht'rc truyn thông v 
rniic dich, nghTa, sir cAn thit v vic 1p vllng 
each ly y té, truyn thong, vn dng nhân dan ye 
vai trO, trách nhirn cong dan và trách nhim xä 
hi cta mi ngu'Oi Va mi gia dInh trong vic 
thu'c hin each ly chông dich, phãt dng phong 
trào toàn th nhân dan tharn gia phOng chng 
djch bnh 

Ngay sau 
khi xuAt 
hin d!ch 
Ian rng 

Tri.rang Tuyên 
gião thi x 

Truàng phOng 
VI-ITT, Y tê 

PhO 
Truàng 
BCD thj 

xa 

2.3 Quyt dlnh  thit 1p vi1ng each ly 

Chü tjch tinh ra quy& djnh trên co S d nghj 

cCia UBND thi xa sau khi dã thng nhAt vOl 

truàng BCD phuông trong dO nêu rö dja diem , 

thOi gian, pharn vi vüng each ly 

Chm nhAt 

03 giâ sau 

khi dlch  Ian 

rtng 

Chü tjch UBND 

thj xã 

Truàng phOng 

Y t TruOng 

BCD phung 

Trtràng 

BCD thj 

xã 

2.4 
Thit lap ch&, tram  kim soát ra/vào 
vilng cách ly 

Cong an thi xa chü trI: (1) khão sat, lap so d 

cht, tram  kim soát tai  các tAt cã du&ng chInh, 

&rOng lang, li mO, ngO ngách ra vão vng cách 

ly; (2) phân cOng và b trI lic lucmg tal các chat 

tram kirn soát (Bao grn CB cong an, quân dci, 

Ngay sau 

khi quyt 

dlnh thit 
1p yang 

cách ly 

Tri.râng CA thi 

xâ; TruOng BCD 

phtràng, 

BCH QS thj 

xä, Tniàng 

phOng Y te 

Giám dc 

TTYT, 

PhO 

Trtràng 

BCD thi 

xa 
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'IT 
Ni dung 

Cong vic 
Nhirn vu chInk 

Thôi gian 
hoan thank 

Ch1ti trách 
nhim tnic  tiêp 

Phôi hop 
Lãnh 

dto phu 
trác1 

2.5 

CB phuông, CB y t& dan quân, cac doãn th...) 

T ch(rc phân Iung giao thông di 
qua v1ng cách ly 

Xây ding, trin khai phisong an clii tit phãn 

1ung giao thông di qua vüng cách ly d darn 

bão không lam ânh htrO'ng dn hot dng di lii 

cUa nhãn dan 

Ngay sau 

khi quy& 

dinh thit 

1p vilng 

cách ly 

Truâng CA th 
TruOng BCD 

tlii xa 

Phó 

TruOuig 

BCD thi 

xa 

2.6 

2.7 

Darn bão an ninh, an toàn, trt ttT 
trong vCing cách ly 

- Darn bão cong tác phông chng cháy n trong 
v11ng cách ly. 

- Không t chtrc các hot dng, sir kin tp trung 
dông ng101 nhu: Vui choi, giái trI, l hôi, sir 
kiên an ung dông ngtrO'i... trong v1ng cách 
ly,phong tOa. 

- Chi dao  hçc sinh trong vi:ing cách ly nghi hoc, 
h9c sink giáo viCn nguOi lao dng trong ving 
cách ly hoc tap, lam viêc ben ngoài ving cách ly 
cing phái duçc cho nghi vã không di ra ngoài 
vüng cách ly trong suôt th61 gian cách ly. 

ThtrOrng 

xuyen 

TruO'ng CA thl 

xã, TruOng BCD 

thj xa 

Các phOng 

ban hen quari 

PhO 

Trtràng 

BCD thj 

xâ 

Darn bào an sinh xä 1ii trong v1ng 
cách ly 

- Lp nhu cAu và vn chuyn hoc lap dirn ban 
hang bInh n giá nhu yu phrn (Li.rong thirc, 

thc phrn, nang luçmg, xäng dAu....) 

- Cung crng trang b phOng bnh cá nhân: Khu 
trang, xà phOng các chAt sat khuAn thông thuOng 

- Cung (mg cãc nguyen vtt hiu khác nhu: Vit 
hiu xãy dimng, din, nirOc... 

Thuàng 
xuycn 

TrirO'ng phOng 

Kinh tC thi xä 
ChO tich  UB 
M1TQ thi xä 

PhO 

Truàng 
BCD thi 

- Cung (mg thuc chiLa bnh thit yêu 
ThuOng 
xuyen 

Giám dc TT'YT 

Các nhà thuôc n.m 
nhân 

PhOng y tê 
Triràn 
BCD thi 

xã 
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TT 
Nôi dung 
Cong vic 

Nhiêm vu chInh Thôi gian 
hoàn thành 

Chju trách 
nhim trirc tiêp 

Phôi hop 
Länh 

dio phu 
trách 

- Darn bào cung cp dü din, ntràc sach  sinh 
hoat 

ThtxOng 
xuyên 

Tnràng phOng 
Kinh t 

Các phông 
ban nganh 
lien quan 

TrtxOng 
BCD thj 

xã 

- Darn báo vic thu gorn Va xr l rae thai sinh 
hoat 

Thir?ing 
xuyên 

Truâng phOng 
Tài nguyen Môi 

trt.rOng 
BCD phu'Ong 

Truàng 
BCD thj 

xã 

- Darn bão v sinh trong hot dng mai tang và 
hOa tang theo quy dnh 

Trong vông 
24 giä k ti:r 
khi tir vong 

Truàng phông 
Kinh t thi xã 

BCH QS thj 
xã, phông 
LDTBXH, 

TT YT thi xa, 
BCD phixäng 

Truing 
BCD thi 

xã 

- l-1 trçv sinh hot phi cho ngirOi dan trong vt1ng 
cách ly (nu Ca) 

ThuOng 
xuyen 

TrirOng phOng 
Tài chInh k 

hoch 

PhO 
Truâng 
BCD thi 

xa 

- Thrc hin cãc hott dng y t trong vIng cách 
ly 

Thung 
xuyen 

Giám dc TTYT 
thl xã 

Các thành 
viên BCD thi 

xa 

Triràng 
BCD thi 

xa 

2 8 
Truyn thông trong vJng cách ly 
trong th61 gian cách ly 

- Truyn thông vn dng nhân dan dOng gop cho 
cong tãc phOng, chông djch COVID-19. Cp 
nht tInh hInh djch bnh tti da phuong d on 
dinh tInh hInh trén da bàn 

- Tuyên truyn các bin pháp phOng, chng dich 
COVlD-19 tren dja bàn phu'Ong, phat tO roi, 
cung cAp tài lieu huàng dn phong, chng dch 
COVID-19 và huOng dn các ho gia dInh v 
cách phOng, chông dch bnh. 

- Nëu guong rnt s cá nhân, h gia dInh tiêu 

ThuOng 
xuyën 

Ban clii dio 
phuOiig 

Truàng các 
phOng: 

Vl-ITT, Y th, 
Khi truàng, 
to truóilg khu 
phô da bàn 
khu du !jch, 
khu liru tr1 

Phó 
Truâng 
BCD thj 

xA 
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TT 
Ni dung 
Cong viêc 

Nhiém vu chInh Thôi gian 
hoãn thãnh 

Chiu trãch 
nliim trçtc tip 

111(11 hop 
Lãnh 

dao phu 
trácli 

bitii nghiêrn chinh thirc hin dy dCi các biën 
pháp phong chng djch bnh, cfng nhts cách ly 
t?i dja phtrong 

— 

VI CONG TAC HAU CAN 

B trI ngân sách dáp rng cong tác 
phOng, chng djch 

Mua vat tir hOa cht, darn bão cãc diu kin ti 
khu cách ly, ch d cho can b Ian cOng tác 
phOng chng dlch  theo Nghj quyt 16 

ThirOng 

XUYfl 

TruOuig phOng 
Tài chInh K 

hoch 

TniOng các 
phông ban 
nganh và 

UBND cac 
phtr&ng 

Triràng 
BCD thj 

xã 

2 
Darn bào vat tu', sinh phrn, hOa chat, 
phuong tin cho phông, chng djch 

Dam bâo hâu cAn, xäng dAu, phirong tin cho 
các hot dtng phOng chng dch 

ThtrOflg 
xuyên 

TrirOng các 
pliông Y tê, kinh 
t, Tài chInh K 

hoch 

Trtràng các 
phong ban 
nganh lien 

quan 

TrirOng 
BCD th 

VII DAM BAO AN SINH XA HO! vA SAN XUAT TRONG D!CH  BNH 

Darn bão cung (mg hang hOa thit 
yêu 

Phông Kinh té: (1) Xây drng phuoiig an san 
xuAt luong thisc, thirc phârn 0 cAp phirong 
(KhM, phuOng, thi xã) trong diu kiin phát sinh 
dich COVID-19 phãi cãch ly tr 1 tháng, 3 tháng, 
6 thang; (2) HuOng dAn, chi dxo san xuAt nông, 
lam, nghip và thüy san trên dia bàn thi xa trCn 
tinh than vua chOng dich vra san xuAt; (3) 
muong xuyen rà soát, dánh già 
ành huOng do dich bénh COVID-19 gay ra; (4) 
Chu dng xáy dung, diu chinh kch bàn tang 
trirâng ngãnh nOng, ngu nghp dam báo kC 
hoach d ra. 

- Xây dirng và trin khai phuong an chi tit darn 
bâo nguOn cung hang hóa phtic vii nhu cAu thit 
ycu c(ia ngirOi dan crng phó dlch  bnh. 

ThtrOiig 

XUYCfl 
PhOng kinh 

Thu truOng 
các co quan 
ban ngành th 
x lien quan; 
thành viên 
BCD th xâ. 7 
phuOng du9c 
phân cOng 

Trtiàng 
BCD th 
xa 
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TT 
Ni dung 
Cong vc 

Nhiêm vu chInh Thôi gian 
hoàn thành 

Ch1u trách 
nhim trirc tiêp 

Pliot hqp 
Lãnli 

do phii 
trach 

- Các phông ban ngãnh cAp thj xa, UBND cac 
phuOng: Chi dng xây dirng kê hoch,phIxcYng 
an darn bão cung (mg hang hóa thi& yêu thuc 
lTnh virc &rçc phân cong quãn 1,2. 

2 
tr0 doanh ngIiiçp, ngiri lao dng, 

nhân dan 

Phong TCKH: Chü trI dánh giá tInh hInh san 
xuAt, kinh doanh; dA xuAt các giãi pháp tháo gO 
khO khän và h trçm doanh nghip.. 

- Phông LDTB& XII, Kinh t: T chCrc rà soát, 
thng ké d6i tuçvng gap  khO khãn (nguOi lao 
dng, doanh nghip, h9p tác xä, h kinh doanh) 
do dich COVID-19, dA xuAt các giAi phap h try, 
bãodámansinhxähôi. 

- Các ban nganh thj xä lien quan: Chc dng phM 
hçp râ soát, xây dvng triAn khai các bin pháp 
h trçc doanh nghip ngir?ii dan theo linh virc 
dls9c phân cOng quãn l 

ThxOiig 
xuyén 

Trtxâng phOng, 
LDTB&XH 

ThO triràng 
các c quan 

don vi, 
UBND cac 

phiRing 

Tnthng 
BCD thj 

xä 



KICH BAN 
Chi tit darn bão các bin pháp phông, chng dlch  COVID-19 theo tü'ng cp d 

(Kèni theo Phicoi'zg an so:  .2  /PA-BD ngày  4'  /3/2021 cila BCD phông, chóng d/ch CO VID-19 thjxã Cza Lô) 

(Câpd1) 

TT 
Ni dung 

Cong viêc 
Nhiêm vu chInh 

ThOi gian 
hoàn thãnh 

Ch!u trãch 
nhim triic tiêp 

Phôi h9p 
Lan h 

tltio phu 
trách 

PHAN I: CONG TAC DAM BAO PHONG CHONG D!CH  BENH Kill CHIXA Gil! NHAN TRU'cNG HQP NHLEM COVID-19 TREN 
DIA BÀN TH! XA CA LO (cap d 1) 

CONG TACCHI DAO,DIEUHANH 

Theo dOi sat tInh hlnh din bin dich 
bnli COVID-I9 trong nuâc va trên 
dla bàn tinh, thi xã. Lam tt cong tác 
to ch(rc cách ly, theo dOi VC CáC truYng 
hçp F I, F2, ngi.ri sau hoan thành cãch 
ly tp trung, các trirOlig ligp di tti CC 

vOng cO djch Covid-19 ye, cac trucYng 
hp cO lien quan phái cách ly y t...dé 
huàng dan, trin khai thirc hién each ly 
tp trung, ti nhã va noi luu trt. 

Cp nht lien tVc  và thu6ng xuyen tmnh hInh 
dich bênh trên dia bàn thi xà 'dác biêt các 
1,w&nghQp dicic iruy vé't, El, F2, các tru'àng 
hqp có lien quan thông báo khn...phái thzrc 
hién cách ly y !e.) d k/p th&i báo cáo chi dQo 
iricn khai vàxi'rtrItlnh hung. 

[-lang ngày 

11' Ban Chi dao 
phong chng dlch 

COV[D-I9 thi 
xä,và 7 phuOTig 

Trung tarn y 
té 

Dôi truy vt 

Ifliong 
BCD thi 

xa 

2 
Thçrc hin cong tác tuyén truyn v 
các biên phãp an toàn phOng chng 
dich bénh COVID-I9 

Tuyên tuyn cho nguOi dan thirc hin dAydü 
thông dip 5K và cac huOiig dn phOngchong 
dich COVID-19 theo yêu cãu cüa Bô Y tê 

Trung tarn y tê 
phi hp Trung 

tãlTi van hOa 
Truyn thông TX 

Phông van 
hóa Thông 

tin; 

3 

Darn bão quy trInh phân loi phân 
lung, phOng, chng lay nhim ti các 
co sO y t. 

Trung tam t thj xâ xây drng k hoach chi 
tit darn báo cong tác phang chng djch ti 
Trung tarn y t va trrn y t phông chng djch 
COVID-19 trInh thj xa phê duyt 

Trung tâlTi 

Ban Chi do 
phOng chóng 
dich COVID-

19 thixã, 
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TT 
Nôi dung 

Cong vic 
Nhiêm vu cliInti 

Thôi gian 
hoàn thành 

Chju trácti 
nhitn trirc tip 

Phi Iiç) 
Lãnh 

do phu 
trách 

CONG TAC THONG TIN, TUYEN TRUYEN 

Kp thôi cung cp thông tin trên các 
phtrong tin thông tin di ching 
mang xä hôi v tInh hInh dich bênh 
trCn da bàn tinh, thj xä va nguy 
xàm nhp th xä. Phát CáC thông dip 
truyn thông, cac khuyn CO phOng 
thông djCh bnh d ngi.rôi dan không 
hoang mang to Ing b& CáCI1 
phOng bênh 

- Ban Tuyên giáo thi üy, PhOng Van hóa và 
Thông tin thj xä chi dao, djnh huong thông tin 
tuyên truyên. 

- Trung tam Van hóa - Th thao vâ Truyn 
thông thl xa, UBND Các phuO'ng chiu tráCh 
nhirn biên tp và thra tin hang ngày 

Thuông 
xuyên 

TrtrOng Ban 
Tuyên giáo thi 

iiy, Tn.rOng 
phOng Vt-ITT, 

GD iT 
VHTT&TT, 
tJBND CaC 

phi.rông 

Truàng BCD 
cp phuOng 

PhO 
trtrng 

Ban 
thirong 

trl.•rC 
BCD thj 

xa 

2 

Theo dOi, kim tra xCr I nghiëm cac 
truäng hgp thông tin giá rnto, sai sy 
that v tInh hlnh djCh bnh trên mng 
xã hi gay hoang mang trong cong 
dng. 

Cp nht lien tiic và thuOiig xuyên tInh hInh 
tuàng nhân dan, du kiãn xã hi lien quan dich 
bénh d báo cáo, xU.  trI kip thOi. 

Thu'Ong  
xuyen 

TrtrOiig CA thl xã 

TruOng Ban 
Tuyên giáo thl 

üy, Truô'ng 
phOng VHTT, 

GD TT 
VH11'&TT, 
UBNDcác 

phuong 

Phó 
tri.ràng 

Ban 
thu6ng 

trrc 
BCD thi 

xä 

Ngành y té thi xä trã tOi hOi, dáp qua 
duO'ng dày nOng 

Cp nht lien tyc và thuOng xuyên nhng phán 
ánh cüa các ban nganh, nhãn dan trên dia bàn 
lien quan djch bnh d báo cáo, xr tn kp thOi. 

Thir&ng 
xuyen 

TruOng phông Y 
t, Giárn dc 
TTYT th 

BCD cA 
phuà'ng 

PhO 
trung 
Ban IT 
BCD liii 

xã 

CONG TAC ClAM SAT, PHAT HIEN SM In 

Giám sat ti cong dng 

I .1 
Rà soát, thng ke danh sách d 
tung di tr vüng cO dich v, t chc 
cách ly, theo dOi sCrc khOe 

- - 

T Covid cong dong, di t1rng ngO, go cUa t1rng 
nhà cp nht thông tin. 

T truy vt, BCD các phuOng, TYT tp danh 
sách Ctp nht vao h thng báo cáo theo quy 

ThuOng 
xuyên 

Trirong BCD 
phuôiig, i'rung 

tãrnYT 

TruOng BCD 
thi xã, các TV 

BCD 

PhO 
trng 
Ban TI 

BCD TX 



TT 
Ni dung 
Cong vic 

Nhiêni vu chInh ThOi gian 
hoàn thành 

Chlu trách 
nhim triyc tiêp 

P1ii 1içp 
Länh 

dao phu 
trách 

djnh; 

1.1.1 

Thirc hién diu tra dch t 1p danh 
sách ngu'O tip xCtc (Fl, F2, F3) và 
cac dôi tu'QTig Co nguy ca lay nhim 
khác 

Thrc hin diu tra, nm bt tinh các ngun djch 
t lien quan, khAn truong truy vt cãc (F!, F2, 
F3) và cac di tuQng có nguy co lay nhim 
khác 

Châm nht 
là 06 giO 

Dôi truy vt Thi 
xã 

BCD cp 
phii6ng 

Triràng tram 
Y t phu'ing 

Giãm 
dc 

Trung 
tâlfl Y té 

1.1.2 
.a 

Dua di tugng Fl và các di tuong 
khác thuc din cãch ly tp trung (do 
phtr&ng dam bão) vào co só cách ly 
tp trung, lAy mu bnh phAm d xét 
nghim (s krçing ngtrài cách 
<= 100 nguO'i) 

- T truy vt: Lp danh sách nhCrng nguOi tiêp 
xtc gAn vol bnh nhân duong tInh (F I). 

- Ch tjch UBND PhuOng: ra quyêt djnh cách 

- BCD phtr&ng: B trI phuoiigtin, lrc lu'Qng 
vn chuyên dôi tucng cách ly ye cãc dim cách 
ly tp trung do phu&ng dam báo. 

Chm nhât 
là 03 gii 

BCD jD th xã; 

Giãm dc TTy te 
thj x 

BCD cAp phuOng 

TruOng Trm Y 
té phwrng 

Giám 
dc TI 
YT thi 

xa 

1. 1 .2 
.b 

Dua dM tu9ng F! va các dM tugng 
khác thuôc diên cách ly tp trung do 
thi xã darn bão, lAy mu bnh phArn 
d xét nghirn (Khi Vr91 qua niIC 

100 ngu&i cácli 'Y) 

- T truy vt thj xã : Lp danh sách nhung 
nguäi tiCp xik gAn vOi bnh nhân duong tInh 
(Fl). 

- ChCi tich, PCT UBND thi xã: ra quyt dlnh 
cách 

- BCH QS, Trung tam Y th thi xã: B trI 
phuong tiên, hrc lucrng van chuyn dM tung 
cách ly ye cãc khu cách ly tp trung do Thj xä 
dam bão. 

Chm nhât 
là 04 g 

To trUy vet 

BCDcâpthxa; 

BCH QS thi xã 

Giám dc TT 
ytthjxa 

Trtrong 
BCI-IQS 
ThI X 

1.1.3 
T ch(rc cách ly ti nhà di vri di tlxccng F2 và các di tuqng cO nguy co lay nhirn khac theo quy dinh cia tinh ( 1-!uOig dn tai CV 1036/IJBND.YT 
ngày 13/7/202 I) 

Thirc hin cách ly t nhâ hang ngày 
cho dn khi xét nghim cüa nguOi 
tiêp x(ic gãn F I am tInh. 

- TruOng tram y t phuOng: Lp danh sách di 
tuôllg F2 và các dôi tugng cO nguy co lay nhim 
khác theo quy djnh. 

- ChU tjch UBND phuàng: Ra quyet djnh cách 

02 lan/ngay 

T@m Y t 
phg 

TruOng to covid 
cong dng 

Truàng BCD 
phuaiig 

TI BCD 
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TT 
Ni dung 

Cong vic 
Nhiêm vu cliInli 

ThOi gian 
hoàn thãnhi 

Chin trách 
nhim truc tiêp 

Phi hqp 
Länh 

do phçi 
trãch 

LY. 
- CB trni y t phirOng: Dn theo dOi scrc khOe 
Va ghi chép vâo biu theo dOi theo mu quy 
dinh. 

- T COVID cong dng tai nai O, Iu'u trü cüa di 
tirçYng cách ly: Chju trách nhim giárn sat viêc 
cách ly t?i  nhà ciia cãc di tuung 

th xä 

Nu kt qua xet nghirn cCia di 
tircYng Fl diRing tInh: Lap t(rc chuyn 
nhüng di tl.rong F2 thành di tuQng 
Fl Va dua vao khu each iy tap trung 

- T truy vt, TI YT thi xä: Lap danh sách, diu 
tra nhttng ngi.rOi tip xüc gân vol bnh nhân 
duong tInh (Fl chuyn thành FO) Va nliCng 
nguOi tip xic lien quan khác (nu co) 

- UBND phuOng: Ra quyt dlnh  cách ly. Nu 
vuQt qua kha nang(tren 100 truOng hçp) thI 
UBND tlij xä ra quyêt djnh cách ly tp trung 

Châm nhât 
06 giO 

BCD thi xä 

I3CD PhtrOng 

Giárn dôc TI y tê 
thj xã 

BCHQS th xã 

PGD-TT kiêm 
soát bénh tat 

tinh 

BCHQS 
Thi xã 

Các di tuçrng có nguy co lay nhirn 
nhirn khác dang thirc hiën cach ly 
theo quy dlnh.  Trong khoáng thai 
gian dO, bAt k khi nào xuAt hiên các 
dâu hiu nghi ngO nhirn bênh (sAt, 
ho, khó thO...) thi chuyên ngay dn 
Co sO y të d CáCh ly  diêu tn và lay 
mu xét nghirn. NCu kt qua xét 
nghim duong tInh thI chuyên thành 
dOi tuOng FO và tiAp tiic diêu tra dAl 
tu9ng Fl, F2,... theo quy dnh 

- TI YT thj xã, Di truy v&: Ltp danh sách, 
diu tra nhfing nguOi tip x(ic gAn vO'i bnh nhân 
duong tInh (F!) và nhCing nguOi tip xt1c lien 
quan khác (nCu co) 

- UBND phuOng: Ra quyt dnli cách ly. Nu 
vu9t qua khã näng (trCn 100 truOng h9p) thI 
UBND thi xä ra quyët ditili cách ly tap trung 

Chârn nhât 
06g16 

BCD thj xã; 

Giám dAc TI y tA 
thi x 

I3CI-IQS thi x 

TI BCD 
thj xa 

BCHQS 
th x 

1 . 1 .4 

Lap danh sách các dôi tuong thuOc 
diên tu theo dOl strc khOe và huOng 
dn tir thco dOi s(rc khOe trong yang 
14 ngay dAl voi dAi tupiig khác theo 
quy dnh. 

BCD phirOiig: Theo dOl sat sao tInh hlnh s(rc 
khOe cãc dôi tuçrng, hirOng dn cáC dAi tucing 
nêu cO CáC biu hin sAt, ho, khO thO.. thI phâi 
lien h CO SO t d duc khárn, diAu trj klp 
thOi. 

01 lân/ ngày 

BCD Phirong 

To covid cong 
dng 

Truong BCD 
phuOno 

TruOng 
BCD thi 

xa 
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TT 
Ni dung 
Cong vic 

Nhiéin Vt' chInh 
Thöi gian 

hoãn thành 
Chiu trách 

nliim trtrc tip Ph6i hç'p 
Lãnh 

(Lao phu 
tracli 

Di tu&ng F3, F4 và các di ttrcrng khác: Tir 
theo dOi süc khOe va báo cáo cho can bô Tram Y 
tphung ngày 01 In d ghi s h sci; khi có 
biéu hin thI báo ngay cho co S y té 

2 Kim tra,Giám sat tai các si kién 

- Kim tra than nhit và quan sat th trng, diu 
tra djch t, phát hin sóm các trLràng hqp nghi 
ngi mc bênh. 

- T chüc cách ly tai cci sä y t&1Ay rnu xét 
nghim. (nu cO) 

- Nu phát hin ca duong tInh thirc hin ngay 
cac hot dng nhu mic IV, phi lc nay 

ThirOng 
XUYfl 

Giám dôc TI Y  te 
th! Xa 

Di phãn (mg 
nhanh c(ia 

TTYT thi xã 

T covid cong 
dng 

Phó 
tru'mng 

Ban 
thu'Ong 

truc 
BCD thj 

xã 

Kim tra giám sat tii các cira khâu 
(Cãng bin) 

- Chü trI kirn tra, giám sat cong tác kirn dch y 
t khai báo y t& diêu tra dich t, phát hiên sOm 
các trir?rng hçp nghi ngi mac bénh. 

- Kim tra phát hin, ngän chn các truàng hçip 
xut nhp cánh trái phép tii cáng bin 

ThtrOng 
xuyên 

Dn tnmOng dn 
biên phOng C(ma 
khAu cãng Cfra 
Là Bn Thty 

TI KSBT 
tinh, BCD thi 

Phó 
truóng 

Ban 
thurng 

tric 
BCD th! 

xä 

4 Ciám sat ti co' sO' khám chüa bnh vã khu cách ly tp trung 

4.1 
Giám sat tai cci sO KCB các ca bênh 
viern du'Ong ho hAp cAp nng khOng 
tim thAy nguyen nhân. 

- Ly mu, vn chuyn va báo quãn mu v 
trung tam kim soát bnh tt tinh. 

- Khi phát hin ca bnh du'ong tInh trin khai 
ngay các hoit dng nhu miic IV, Phu lyc nay 

Thi.mOng 
xuyén 

Trung tarn té 
thi xa 

iT KSBT tinh 

Di phán (mng 
nhanh TTYT 

GD 
Trung 

tam Y té 

4.2 Giárn sat ti các khu each ly tp trung 

- T y t tii cac khu cách ly t.p trung: (1) theo 
dOi sCmc khOe hang ngày cia cac di tt.r'ng cách 
ky tp trung; (2) Khi phát hiën CO dAu hiu nghi 
ngO cCia bnh dua ngay sang phOng riéng (3) 
Báo ngay cho BCD thl xã tO chcrc vn chuyën 
bênh nhân Vé CO sO diêu trj d t chrc each ly 

ThuO'ng 
xuyên 

GD Trung tarn Y 
tC 

BCHQS th 
xã; d 

Uên quan 

Phó 
tru'011g 

Ban 
thuOng 

trirc 
BCD thi 
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TT 
Ni dung 

Cong vic 
Nhiêin vu chinh 

Thôi gian 
hoàn thành 

Chu trách 
nIiim trirc tiêp 

Ph6i hop 
Lãnh 

dao phu 
trach 

Iy mu và diu trl j xã 

5 Clam sat ti co' so Itru trü, Doanh nghiép 

Rà soát, thng ké danh sách khách 
Iuu trt, khách hang di W ving cO 
dich v t chirc each Iy,theo dOi, s(rc 
khOe 

- Chü trI kirn Ira, giarn sat côntác kirn d!ch ' 
t& khai báo y t& diêu tra djch tê, phat hin sO'ni 
các trirOng hçrp nghi ngO mac bnh. 

ThirOng 

XUYen 

GD doanh 
nghip, co Iisu 

tri 

BCD Phtrông 

Phó 
trirOng 
Ban TI 
BCD thj 

xa 

TT'YT thj xà 

TYT PhirOng 

6 Thirc hin xét nghim 

Thirc hin xét nghim (tAt cà nhung 
mu bnh phAm du9c lay cüa các 
tru'&ng hçrp giám sat nëu trên) 

T lAy mu TTYT thj xã: LAy mu, bão quãn Va 
van chuyn mu xét nghim 

Ngay khi 
tiép c.n dôi 
tlrçlng giám 

sat 

GD Trung tam y 
thi 

TI KSBT tinh 

BCFI QS thj 
xã 

PhOng Y 
tê 

IV CONG TAC GIAM NGUY C LAY NHIEM 

To chá'c each ly tp trung di vói các dM tirqng có nguy co nhim bnh ti các dim, khu each ly y t tp trung 

• I 

- 

Các khu cách ly tuyn tinh trén dja 
bàn thi xã 

- 

- Dua, don các dôi Urçng cách ly vao, ra khOi 
khu each ly y t& lap h so theo döi dôi tuçrng 
each ly. 

- Mi khu vyc each ly y t CO It nhAt 03 phOng 
d thtrc hin cách ly các di tuqng có nguy co 
cao (nu có); s phOng cOn li dânh cho các dM 
tirçing khác; mi giuOng ké cách nhau it nhAt 2 
m, dam bão thông thoáng. sch Se. 

- KhOng d cãc di tu9ng cO thai gian cách '' 
khác nhau 0 cing mt phOng. 

- Trong qua trInh thco dOi cách ly y t dôi tuçllg, 
iiu phát hiën cac IruOng hçp nghi ngO nhiém 
bénh, can dánh giá tInh trang scrc khOe và 
chuyên ngay den cáccosdiêu tn theo quy 

Dn khi 
Cong b ht 

dich 

BCD tinh 

Chi huy tRrOng 
BCH QS thi xä 

BCD thi xã, 
CA thixã 

Pho 
trirOng 

Ban 
thuOng 

trirc 
BCD thl 
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TT 
Ni dung 
Cong viêc 

Nhiém vu chInh Thôi gian 
hoãn thãnh 

Ch1u trách 
nhim trirc tiêp 

Pliôi hop 
Lãnh 

dio pIiti 
trácli 

dinh. 

I .2 Các kFui cacti I' ' ft cua th! X 

- CO K hoch, phân cong giao nhim vii Dim, 
don các di tucmg cách ly vao, ra khôi khu cách 
ly y t, lap h s theo dOi theo quy djnh. 
- M khu vijc cách ly y t cO It nhât 03 phOng 
d thrc hin each ly cac di tuçcng cO nguy co 
cao (nu co); s phOng cOn lii dãnh cho các di 
tuvng khác; mi giuOlig ké cách nhau It nht 2 
m, dam báo thông thoáng, sach Se. 
- Không d các dôi tu9llg cO thai gian cách ly 
khác nhau 0 ciing mt phOng. 
- Trong qua trmnh theo döi cách ly y t dM ti.rang, 
n&i phát hiên cac tru'Ong hçip nghi ngO nhiëm 
bénh, cAn dánh giá tinh trng sCrc khOe va 
chuyn ngay dn cac co sà diêu trj theo quy 
djnh. 
- Các di tugng dã dirçc theo dOi cách ly y t dii 
14 ngày nu không có dâu hiu nghi ngi, BCD 
ht thOi gian cách ly tp trung. 

Dn khi 
cong b ht 

dich 

Chi huy truOng 
BCI-1 QS thl xa 

Truàng CA 
thj xa, Giám 
doe TT YT, 

Phó 
trLwng 

Ban 
thuong 

true 
BCD thi 

xa 

V CONG TAC H3U CAN 

ChuAn bi sn sang kinh phi, vt tu, 
hóa chAt, phirong tin, kjp thai triên 
khai các bin pháp phOng, chng khi 
có dich xãy ra. 

- Rà soát, chuAn bi c sO vat chAt, trang thit bj, 
phtrong tiên, hOa chAt, thuc IT1Cfl, vtt tii tiêu 
hao, vt tu sAn sang phvc vu cong tác giárn sat, 
xi:r l' 0 dich, cAp cCru, lay rnAu xét nghim, trinh 
BCD pIle duyt. 
- Chuân h san sang co so thuc, hOa chAt, khu 
virc each ly; sAn sang cap c(ru. chuyn tuyên kp 
thai hn ché thâp nhât t' I tir vong; 

Thtr&ng 
XUyefl 

Tnrong phang Y 
t th xã; Truàng 
phông Tài chInh 

K hoach 

ThO trUang 
các c0 quan 

ban nganh thj 
xä lien quan 

Phó 
truOlig 

Ban 
thuOflg 
trc 

BCD tIll 
xã 

2 
Darn báo vat tu, sinh phArn, hóa chAt, 
phuong tién cho phong chOng djch 
cho hot dng BCD thi xä. 

- Rà soát, chuAn bi CO sO vat chAt, trang thi& bi, 
phuong tiên, hóa chat, vat tu y t& bão h sAn 
sang phuc vu cong tác chi do kiêm tra giám 

Thung 
xuyen 

Phông Y t thi 
xã: Truàng 

phông Tài Chinh 

ThU truOng 
các Co quan 

ban ngành thi 

PhO 
truàng 
Ban TI 
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IT 
Ni dung 

Cong vic 
Nhiêu vu chInk 

ThOi gian 
hoàn thanh 

Chiu trãch 
nhim trirc tiêp 

Phôi hçp 
LAnh 

do phii 
tracli 

sat, xtr I o dich, 

- ChuAn bj sun sang các diu kin dam bâo tai 
các dim cách ly cho CBYT, BCD 

K hoach xã lien quan BCD thj 

VI DAM BAO AN SINH XA HO! vA SAN XUAT TRONG D!CH  BNH 

Darn bão cung (mg hang hóa thit 
yêu 

PhOiig Kinh t huOng dun các co quan ban 
nganh thj xa chU dng xây dimng ké hoch, 
phixoiig an dam bão cung (mg hang hóa thit yu 
thuôc link vrc thrçic phân cong quãn l'. 

ThimOng 
xuyên 

Phong Kink t 

Th: truOng 
CaC CO quan 

ban nganh th 
xã lien quan 

TruOng 
BCD thi 

xa 

2 
H tro doanh nghip, nguOi lao dng, 
nhân dan 

PhOng TCKI-I: CliU trI dãnh giá tInh hInh san 
xuAt, kinh doanh,; d xuAt các giai pháp tháo gr 
khó khän va h trq doanh nghip.. 

PhOng LDTB& XH, Kinh t: T ch(mc ra soát, 
thng ké di ttrcrng gp khó khän (ngu'âi lao 
dông, doanh nghkp. hgp tác xã, h kink doanh) 
do dick COVlD-I9, d xuAt các giái pháp h trq, 
bâo darn an sinh xä hi. 

- Các ban nganh th x lien quan: Chc dng phi 
h9p ra soát, xây dimng trin khai các bin pháp 
h trçi doanh nghip nguO'i dan theo linh virc 
duorc phân cong quãn l 

ThirOng 
xuyên 

PhOng Lao dng 
TI3XH 

Thu trirâng 
các co quan 

ban nganh thi 
x lien quan 

TruOng 
BCD thi 
xã; Phó 
triJOng 

Ban 
thUO1U 

trirc 
BCD thj 

xã 

H tro ltrc Iucmg tharn gia phOng 
ch&g dlch biih 

ChU trI huàng dun các co quan, don vi, dia 
phrcmng triën khai thimc hiên theo các huó'ng dun 
cüa Chinh phü phCi hop vOi tInh hInh thirc tê ciia 
dja phtroiig (Nghi quyt 16 /NQ-CP ngay 
08/2/2021 ctia ChInk phü) 

ThirOng 
xuyên 

Thu truOng cãc 
co quan ban 

nganh,doan th 
thj xã lien quan 

Cong An, 
BCHQS, Thj 
DoAn,UBMT 
TQ. Doan th 

thj x lien 
quan 

Truàng 
BCD thj 
xã; PhO 
truOng 
Ban TI 
BCL) thi 

xa 
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