
UBND THT XA CIIrA LO 
BCD PC DId COVID-19 

S: /UBND-BCD 
V/v rà soát, quãn 1', xét nghim 

cho ngu'à'i trng dênitrO' ye tü 
Chç dâu môi (Thành pho V/nh) 

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p —  Tir do —  Hnh phüc 

Ct'ca Lô, ngày tháng 8 näm 2021 

KInh gui: 
- Trung các phOng, ban, ngành, dan vj thj xà 
- BCD phOng, chông djch COVID-19 các phung. 

Thirc hin Cong van so 3672/SYT-NVY ngày 15/8/2021 cüa Sà Y tê Ngh 

An v vic rà soát, quân 1, xét nghim cho ngui tmg dnItri v tr Ch du mi 

(Thànhph V/nh). BCD phông, chng djch COVTD-19 thj xà Ccra LO yêu câu: 

1. Trung the phOng, ban, ngành, dan vj, các tO chirc doàn the thj xä: 

BCD phOng, eh6ng djch COVID-19 eác phwmg can cr chtrc näng, nhim vii 

ducie giao trin lchai thirc hin nghiem các ni dung chi dto cüa BCD phOng, 

chng djch COVID-19 tinh tai  Cong van so 3672/SYT-NVY ngàv 15/8/2021. 

(Phó to kern theo). 

2. Trung tam të thi xâ: 

- Phi hçip BCD phOng, cMng djch COVID-19 các phuà'ng chi dio to 

truy vt, th COVID cong dng khn truang rà soát, xác minh thông tin. Ip danh 

sách diu tra djch t các tnthng hçip trâ v t1.r Chç dâu mOi (ThOnh phô V/nh). 

Tuyt di không chU quan, la là truc mci din biên cüa dich. 

- Trin khai ngay cong tác My mu xét nghim và vn chuyCn nMu theo 

hung dn cüa Trung tam kim soát bnh tt tinh. 

- Báo cáo kt qua diu tra djch t và My mu xét nghim các trurng hcip 

tr1 v t1r Chçc du mi, nguYi tip xüc và các trung hcp lien quan khác v 

Trung tam kim soát bnh tt tinh và BCD phOng, cMng djch COVID-19 thi x 

trixe 16 gir 00 ngày 16/8/2021. 

3. Ban chi dto phông, chng djeh COVID-19 các phwmg: 

- Tip tue thuc hin Cong van s& 1268/UBND-YT ngày 14/8/2021 cüa 

UBND thj xã Cira LO. L.p danh sách Mt ca các trung hcip dà buôn bán/dn/trO 

v tr Chçi d.0 m6i (thànhph V/nh) k tfi ngày 3 1/7/2021 dn ngày 14/8/202 1. 

- Khai báo y t& diu tra djch t, phân loai di tuclng, each ly.  theo dOi sirc 

khOe My mu xét nghim cii th nhu sau: 

+ DOi vOi ngu'Yi tiêp xüc gn vi bnh nhân COVID-19 (Fl) tO chirc ctch 

ly tp trung và My mu xét nghim theo quy djnh. 
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+ D6i vài các tri.thng hçp khác t chtrc cách ly ti nhà, nai km trü trong 

vông 14 ngày k tir ngày cui cüng trâ v tir ch du môi. Dc bit tang cung 

huâng dn kim tra, giám sat ch.t chë vic chip hành quy djnh phOng, chng 

djch ti nhà, noi lixu trü cUa cong dan. 

- Tip ti1c tang cung truy vt các truô'ng hcip lien quan dn bnh nhân 

nhim COVID-19 tai  các chçi dan sinh trén dja bàn (chci Hãi san, chç HOrn, chG 

Nghi Huang, chç Nghi Tan). T chirc cách ly, 1.y mu xét nghim theo quy 

No'! ,,/,ân: 
- Nhu trên; 
- Sâ Y tê; (b/c) 
- TT Thj üy, HDND thi xâ; 
- ChU tjch, các PhO Chü tjch IJBND thj x; 
- Luu VT, YT. 

KT. TRu'cNG BAN 
PHO TR1JcNG BAN TH1JNG TR'C 

Hoãng Van Phüc 
PHO CHU TICH UBND THI XA 
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