
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TH  XA CLA  LO Dc tp — TLF do — Htnh phtIc  
S: iIJBND-YT Cth'a Ló, ngày ththng 8 nãn'i 2021 

V/v tang cuàng cOng tác phOng, chng 
djch ti cac ci sâ cãch ly tp trung, each 
ly tai nhà, noi luu trO; rà soát, quán I 
xét nghim cho ngu1i t0ng dên/trà ye tO 
Trung Cao däng Vit Nam Han Quôc. 

KInh gi1i: 
- Truâng các phOng, ban, ngânh, dGn vj cap thj: 
- UBND các phung. 

Thirc hin Cong van s 3735/BCD-SYT ngày 18/8/202 1 cüa BCD phOng. 
chong djch COVID-19 tinh Ngh An ye vic tang cung cOng tác phOng. chong 
djch ti các Co sâ cách ly tp trung, cách ly ti nhà noi kru trü Cong van s 
3779/SYT-NVY ngãy 19/8/2021 cüa So Y t Ngh An v vic rà soát. quãn !2 

xét nghim cho nguOi t1rng dn/trO ye tr TruOng Gao dang Vit Nam Han 
Quoc.UBND thi xa yeu cu: 

1. Trithng các phông, ban, ngành, do'n vl cp thl, UBND các phurng: 
Can cir chirc näng nhim vti duc giao trin khai thirc hin nghiêm ni dung chi 
dao tai Cong van so 3735/BCD-SYT ngày 18/8/202 1 (Phó to gz'ri kern) 

2. UBND các phu'ông 
2.1. Khn truclng rã soát, l.p danh sách tAt ca các truOng hcip hçc tp. lam 

vic, trng den TrtrOng Cao dang Vit Nam- Han Quoc kê tr ngày 05/8/2021 dn 
ngày 18/8/2021: tO chrc khai báo y t& diu tra djch t& phân lo?i dôi tucYng. cãch 
ly, theo dOi sirc khOe và lAy mu xét nghim. C the nhu' sau: 

- Di vOi sinh viên, can b. Giáo viên: To chirc cách ly tp trung vã lay 
mu xét nghim theo quy djnh hin hành. 

- Di vOi các truOng hcip tüng den lam vic, có tiêp xüc vOi các truOng 
hop trên: T chüc cách ly tai  nhà, noi luu tri trong vông 14 ngày kê tü ngày 
cui cüng trO v Trung Cao dAng Vit Nam-Hàn Quc; lAy mu xét nghirn 02 
thn vão ngày thi nhAt và ngày thi.r 14. Dc bit tang cirOng huOng dn kiëm tra, 
giám sat chat chê Cong tác chap hành quy djnh phOng chOng djch t?i  nhà. fbi luu 
trU cüa cOng dan (theo hinh tht'rc näu g5p,). 

- Di vOi các trumg hop khác: yeu c.0 khai báo y t tai  Tram Y tê 
phuOng d duc h trçl, huOng dn các bin pháp phàng, chOng djch. 

2.2. COng tác rã soát, lAy mu xét nghim d nghj hoàn thành truOc 15h00 
ngày 20/8/2021. 

3. Trung tam Y t thi xA 

- Rà soát, xác minh thông tin. 1p danh sách, khai báo v të. diCu tra dich t 
tht cã các truO'ng hop hçc tip,  lam vic, tcrng dn Trithng Cao dang Vit Nam-
Han Quc k t1r ngày 05/8/2021 dn ngây 18/8/2021. 



- KhAn truGng lAy mu xét nghini 
cüa Trung tam kiêm soát bnh t.t tinh. 

- Báo cáo kt qua rà soát v Trung 
phOng ch6ng djch COVID-19 thj xã tnthc 

baocao S Y Y
t>

Ay/ 

NoinI,ân: 
- Nhu trên; 
- Sâ Y th; 
- TT Thj üy, HDND thj xã; 
- ChU tjch, các Phó Chü tjch UBND thj xà; 
- MTTQ thi xà vã các doàn the; 
-LuuVT,YT.A ' 

Va vn chuvën niu theo hu'ng dn 

tam kim soát bnh tat tinh vâ BCD 
16h00 ngãy 20/8/202 1 dé tong h'p 

TM.UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU TICH 

Hoàng Van Phuc 



BAN CHI DiO PHONG 
CHONG DJCH COVID-19 

TINH NGHAN 

CONG HOA XA UQI Cl-lU NGHiA VWT NAM 
DQckp- Tydo - Hnhphüc 

NghAn,ngáy 18 tháng 8 nãm2021 
So: 3735  /BCD-SYT 

V/v tang cthng cOng tác phông chöng 
djch ti các co s each ly tp trung. 

cáchly tainhà,nai  luu trU 

Kinhgri: 
- Ban Chi dao  phông CMng djch COVID-19 các huyn, 

thành ph& thj xà; 

- Trung tam Kiëm soát bnh tt tinh; 

- Trung tam të các huyn, thânh, th, 

tinhNgh An. 

Trên co si kt qua kiêrn tra cüa S& Y tê ye cong tác to chirc cách ly ttp 
trung, cách ly t?i  nhà/nGi hxu trü di vó các d6i tuçng là F!, ngui di ye tü 
v1ng djch trong thai gian vira qua cOn nhiêu tOn ti, xáy ra hin tuvng lay 
nhim chéo. Dê nghj BCD phOng chOng djch các cap, các dn vi lien quan 
khn trixcmg chi dto, triën khai kh&c phiic nhü'ng vn dê sau: 

1. Lira ch9n, b trI dja dim t6 chirc cách ly phü hç'p; phân cOng nhim 
vçt dôi vi các can b tham gia cOng tác quán 1i ti các Co sO' each ly. thijc 
hin ch d thuO'ng trçrc 24/24 di vâi các can b lam vic ti phân khu each 
ly cO yu t tip xiic tnrc tip vO'i ngithi thrçc cách ly; yêu câu can b nghiCm 
ttic chap hành quy djnh cüa khu cách ly,... ti Quyët djnh sO 878/QD-BYT 
ngây 12/3/2020; Quyt dnh so 1246/QD-BYT ngày 20/3/2020 cüa B Y tê vã 
các hithng dn kern theo. 

2. Darn báo yêu câu ye Co so vt chat nhu': Camera giárn sat; tnt tiCn bO 
tn kim ViTC v sinh riêng; b trI các phOng dm, phông each ly tam thO'i,.. .; tO 
chrc vic phân 1ung, phãn khu each ly theo ding quy djnh; 

3. Xây dirng quy trInh thu gom, xi.r 1' rác thai trong khu each ly theo 
huO'ng dn tai  cong van 3473/SYT-NVY ngày 06/8/202 1 cüa SO' Y tê. HuO'ng 
dn v sinh mOi truO'ng khu cách ly, phOng cách ly dam bâo cOng tác kiêm 
soát nhim khuân, phOng chOng lay nhim chéo. 

4. ThuO'ng xuyên tO chO'c kiêm tra, báo cáo kêt qua dánh giã nguy co' 
lay nhiêrn COVID-19 tti khu cách ly t.p trung theo Bang kiêrn (kern theo). 
KhOng tO chirc hoc tm dirng tO ehO'c each ly dOi vO'i các co' SO each ly co 
nguy co' lay nhim trung binh vá cao. 



KT. TRIXONG BAN 
TRIXONG BAN 

SOYT 

tro'ng DInh çhinh 
GIAM DOC SOY TE 

5. Tang ci.thng cong tác tmyn thông, huO'ng dn kiêm soát lay nhiêm 
chéo theo nhiêu hInh thrc nhu ba phát thanh, ti roi, áp phich, giüp ngui 
duçic cách ly hiêu và chip hành quy dnh 5K trong phOng chOng dch. 

6. Chi dto 1irc lrnng chInh quyên dja phuang, các to chirc doãn the, dãc 
bit các tO COVID cong  dông djnh thuing xuyên kiêrn tra, giárn sat vic tuân 
thu chap hành cách ly ti nhà, nci Iu'u tni cüa ngi dan; Tuyt dôi khOng d' 
cOng dan tr ' di chuyên khOi nai cách ly khi chira kêt thüc thO gian each I\ 
tai nhà!ncyi hxu tnL... 

7. Các dcm vi ngành y 

- Các doàn Kim tra vic chip hành quy djnh phOng ehOng djch 
COVID-19 tti các co sâ cách by tp trung theo Quyêt djnh sO 9701QD-SYT 
ngày 13/8/2021 thrc hin nghiêm tüc các nhim vi dã giao. 

- Trung tam Kiêm soát bnh tat, Trung tarn té các huyn, thãnh, thj: 

± Chju trách nhim huâng dn chuyên mon cãc dan vj, da phLrang tron 
viêc triên khai các quy djnh phOng chng lay nhim Covid-19 dôi vó'i khu cad' 
ly tp trung. 

+ Phi hcip các don vj lien quan tin hành râ soát tinh hinh hóa chat. 
thuôc, trang thit bj y t phiic vi cho cách ly tip trung trën dja ban tinh; 

+ Báo cáo kêt qua cOng tác each ly ttp trung trCn da brn thco dñng qu\ 
djnh cUaBO Ytê. 

Nhn duçic cong van, d nghj Ban Chi d?o  các huyn, thành phO, tlii xà vu 
Giám dc các dan v! lien quan chi dao  triên khai nghiêm the, kjp thai.!. 

ATop, n/ian: 
- Nhu trên; 
- UBND tinh (dê báo cáo); 
- B Chi huy Quán sr tinh; 
- Cong an tinh; 
- Lãnhdao Sci (b/c); 
- Lint: VT,NVY. 
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