
UBND TH XA C1IJA LO 
BCD PC DICH COVID-19 

S: /UBND-BCD 

V/v Hucng dn trin khai k 
hoch Test nhanh kháng nguyen 

phát hin SARS-CoV-2 din 
rng có thu phi trên dja bàn và 

cong tác each ly y té. 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
Dc 1p — Ti, do —  Hnh phüc 

Ci'a Ló, ngthv tháng 8 näm 2021 

KInh gin: 
- Truâng các phàng, ban, ngành cAp thj lien quan; 
- Bnh vin Phiic hOi chinc näng tinh Ngh Am 
- Ban chi dao  phàng, chông djch COVID-19 các phmg. 

Thirc hin K hoach s 119/KH-UBND ngày 22/8/202 1 ciia UBND thj xä 
Kê hoch triên khai test nhanh kháng nguyen phát hin SARS-CoV-2 din rng 
có thu phi trén dja bàn thj x Cira Là. UBND yeu cu: 

1. Dôi yin cong tác thu phi và mire phi: 

1.1. Min thu phi cho các di ti.rçnng sau: H nghèo, h cn nghèo, dôi 
tuclng ChInh sách, h khO khän. 

1.2. Mine giá test nhanh: Mu gp cho tt'r 01- 05 ngixi = 175.000 dOng 
(Khuyn khIch mu gp trong h gia dinh). 

2. Di vói các khu each ly tp trung cüa thj xã và các phtr&ng 

- Sau khi Fl dn khu each ly, Trung tam t phái lAy m.0 PCR châm 
nhAt trong yang 6 gRi dng h d dua di xét nghim. Báo cáo kt qua lay m.0 
xét nghim v Ban chi dao  thj xä (qua phông Y t thi xa,) vào I 5h30 hang ngàv. 
Bô tn can b y tê theo dOi sire khóe t?i  khu each ly theo quy djnh. DOng chI 
Giám dc Trung tam y t Ip danh sách, phân cong nhim vii cho lçrc Iucing lam 
nhim vii phàng chông djeh báo cáo Lanh dao  thj xã truOc 1 8h ngày 23/8/2021. 
DOng thai to chine diu hành 1inc luçmg can b y th trong cong tác phOng chông 
djch mt each hiu qua, kjp thai và chju trách nhim tnthc BCD phOng. chOng 
djch COVID-19 thj xä nu d xáy ra chm tr trong cong the phàng, chOng djch. 

- Giao Ban Quãn 1 các khu cách ly tp trung các phuàng ph bin quy 
ch khu cách ly, dan quy ch và diRng day nóng cUa Ban quán l kji each ly 
tp trung tai  các phOng d xir 1 dé xir 1 tinh hung kp thii 
Nol nhân: TM. BAN CH IMO 
-Nhutrên; TRU'S G BAN 
- Sa Y te; 
- TI Thj Uy, HDND thj xA; 
- Chü tjch, các PCI UBND thi x; 
- MTTQ thj x và các doàn the; 
- Luu VI, YTf 

Doän Tin Dung 
CHU TICH UBND TH! XA 


	Page 1

		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2021-08-23T16:57:39+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2021-08-23T16:57:46+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2021-08-23T16:57:52+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




