
UBND THI xA CIIJ'A LO 
TRUNG TAM CHI lILlY 
PHONG CHONG DTCH 

COVID-19 

CONG HOA XA 119! CHU NGHiA VI1T NAM 
1Jc  1p -Tir do - Htnh phñc 

Ci'ca Ló, ngày thong 10 näni 2021 

So: /UBND - TTCH 
V/v tAng cuàng cong tAc quAn 
I, giArn sAt dôi vOl nguOi 
dên/trO ye tr cAc d!a  phuong 
cO dich 

KInh gCri: - TruO'ng các phOng ban, ngành dGn vj lien quan; 

- Trung tam Chi huy phOng, chng djch COVID-19 

các phiRing. 

Thijc hin Cong van s 4894/TTCH-SYT ngày 09/10/202 1 cüa Trung 
tam chi buy phOng, chông djch COVID-19 tinh Ngh An ye vic tang cuO'ng 
cong tác quãn 1, giárn sat dôi vói ngu'i dên/tth ye ti1 các da phuorig cO djch. 
Trung tam chi buy phOng, chong djch COVID-19 thj xã yêu câu: 

1. Trung tam Chi huy phOng, chong djch COVID- 19 các phuOng 

- Tang cing cong tác rà soát, thng kê, 1p danh sách quân l, chü dng 
giám sat nhrng nguài dên/ tr ye tiir các dja phuGng ghi nhn ca nhim SARS-
Coy- 2 trong cong dông trén dja bàn cã nuic trngày 01/10/2021 den nay: Yêu 
câu khai báo y te, tO chirc diêu tra dich t, näm bat lich trInh di chuyên, tiêp xik, 
phân 1oi dôi tuçlng, to chirc cách ly, lay mu xét nghirn theo quy djnh, luu ': 

+ Phát huy ti da vai trO cüa To COVID cong dong, to truy vet dê näm 
chäc di biên dng dan cu cüa tfrng da phuang, tü'ng to dan cu. 

+ Cong dan t1r các tinh thành ph tinh hInh dch bnh cOn chua duçic kim 
soát hoàn toàn nhung dã dñiig thirc hin Chi thj 16/CT-hg cüa Thu ttrâng 
ChInh phü (thOnh phO Ho C/il Minh, Blnh Du'oig, DOng Nai và Long An) t11 
phát tr ye trén dja bàn: Barn sat ni dung ti Cong van so 1734/UBND-YT 
ngày 08/10/2021 cüa UBND thj xa dê thrc hin. 

+ Dôi vi ngii trc ye tir thành ph Ho ChI Minh, các tinh BInh Duo'ng, 
DOng Nai và Long An theo kê hoch cüa UBND tinh; ngu'Oi tth ye ti'J các tinh, 
thành phO khác trên câ nuó'c: yeu câu khai báo y tê bat buc ti tram y te, khu 
cãch ly tp trung và chju trách nhim ye thông tin khai báo, thirc hin phân loi 
dOi tu'çing CO yeu to nguy co, tO chu1te each ly y tê, theo dOi suite khOe và lay rnu 
xét nghim theo quy djnh tti COng van sO 1605/UBND-TTCH ngày 23/9/202 1 
cña TTCH phOng chOng djch COVID-19 thj xã. 

+ Di vi trirng hcip bnh nhan d khOi bnh nhung tái du'cmg tInh (CT 
30), chuyên bnh nhan ye each ly tai  nhà 07 ngày và lay mau PCR xét nghim 
lai vào ngày thu 7, truOng hçp (CT<30) chuyên bnh nhan vào vin tiep tiic dieu 
tn. 

- Chn chinh cOng tác quãn l phOng, chng djch t?i  khu each ly tp tnung, 
tuyt dOi khOng dê lay nhiërn chéo trong kim each ly và tuit khu each ly ra cong 
dOng. Trong truOng hçp phat hin ca nhim trong khu each ly tp trung, phãi 
trien khai ngay eae bin pháp y tê phu hcip theo quy djnh. 



- Tang cuô'ng kim tra, giárn sat các twang hçp thuc din cách ly tai  nhà, 
noi hxu tr1i, không dê ngithi dan tir rô'i khôi vj trI cách ly; cap giây xác nhtn 
hoàn thành each ly cho cong dan dày dü, ding theo quy djnh. 

2. Trung tarn th thj xà 

- Tharn rnu'u Trung tarn chi huy phOng, chng djch COVID-19 thj xà 
trong vic dày rntnh hot dng cüa các TO COVID cong  dOng rà soát, phát giác, 
lap danh sách hrO'ng dn Ithai bão y té dôi vó'i các tw&ig hcp cOng dan tr6 ye t1r 
vüng djch trên dja bàn thj xä, 

- Chju trách nhirn tri.rOc Trung tam chi huyphOng, chông dlch  COVID-
1 9 thj xa trong vic chi do, don dôc Trtrn Y te các phu'àng phát hin, xCt 
nghim các trwmg hcip cO dâu hiu nghi nhiêrn nhu ho, sOt, khó thâ. . . ti cong 
dOng, 

- Lp danh sách quãn 1, theo dOi các triRing hcp v ti' vüng djch (däc 
biêt là các tinh, thành phô p).-Ia Nain) dang thirc hin cách ly, theo dOi sü,c khOe 
theo quy djnh. 

Noi izI,âii: 
- Nhu trên; 
- TT Chi huy P.0 djch COVID-19 Tinh; 
- So y t (b/c); 
- TI Till Oy  - TT HDND thi x; 
- BCD P.0 dich COVID-i9 thi xâ; 
- ChU tich, cOc PCT UBND thi xâ; 
- TT Chi hiiy P.0 dlch  COVID-19 TX; 

- LLFU VTYT.A 

TM. TRUNG TAM CHI HUY 
KT.CHI HUY TRU'ONG 
PHO CHI HUY TRU'O'NG 

bang Van Phuc 
PHO CHU T!CH  UBND THI XA 
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