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THÔNG BAO 
Kêt Iutn cüa Dc Doãn Tn Dung — Chi huy tru'ö'ng Trung tirn Chi huy phOng, 

chông dlch  COVID-19 th xä ti buôi Im vic ngày 12/11/202 1 

Ngày 12/11/2021, 'l'i'ung tarn Chi buy phông, chông djch COVI[)-!9 tIi xâ to eh, 
buôi lam vic dé nghe và triën khai mt sO ni dung cOng tác phOng, chOng djch COVID-
19 trên dja bàn. Fham dir có các dông clii thành viên Trung tarn Clii huy phOng, chOng 
djch COVID-19 th xä (Gm: Cong an, Quân su, PhOng Y të, Trung tarn Y të, Van 
phOiig), UBND phuOiig Ng1ui Thu, Nghi Tan, B phmn giüp vic. Sau khi ngbe TruOiig 
phOngy t báo cáo tInh hinh djch COVID-19 trén dia ban, ' kien phát l)iCU cua các thánh 
phn tham dr; Dc Doán Tin Dung — Clii huy tru'óYig Trung tarn Clii buy phOng, chOiig 
dc1i COVID-19 th xä kêt 1un giao môt sO nhirn v nhu sau: 

1-Vê tarn soát, lily mlu xét nghirn, khü' khuán 
- UI3ND các phuOng: Tuyén truyn viii dng iiliân dan tIch cue  khai báo y l. 

nâng cao ' thiirc báo v bàn than và gia dIiih, kliuyén khIch ngu?i dan thuOng xuyen tii' 
di xét nghirn dé dam báo src kliôe cho bàn than va cng dOng; dOi vói nguO CO biu 
hiän ehO dng den co sà y té dC lay mu sang lQc Va phát hin lqp thOi các truO'ng hpp 
nghi nhiin, nhini bnli dê có plurcng an xü 1'. 

- (iiao PhOng Y té, Trung tarn Y tC phôi hop UBND các phung Nghi .... 
lNghiThu, NghiThüy xác dinh cu the khu vuc, dOi tucYng cO nguy C(Y cao dC triCn !diai 
tarn soOt, bóc tOch kip thO'i FO (nCu co) ra khOi cong dOng (7/eu liurong ch(x Nghi i'Iiuj', 
Cit/n dc/n cii KhOi 4, Nghi Tan, cac lruv'ng hQp ihain g/a dc'im lang lal Kliói 6, Nghi 
ic/n, HQc s/nh lop 11D3.2 lrl.r&ng THPTCL, cc/c i/u'ong hQp nguy co cao, cac dia cl/Cm 
P0 xuc21 h/en,...) 

- UBND phung Nghi Tim, Nghi Thüy, Nghi Tan: Rà soOt các khLi virc eó F() 
xuOt 1iin, 1dm vuc nguy co cao dê tiên hành ngay cOng tác phun khu khuin, tO chOc 
phong t()a kjp thOi các 1dm vi,ic nguy co cao. 

2- COng tOc kiCm tra, xü' I vi phirn 
COng an thi xà. UBND các phu?ng tiëp tiic thivc hin tOt cOng tác tuin tra, xu l 

vi phtin trong cOng tOe phone chOng dch; xu l' các co sO kinh doanh khOng thtrc hiii 
tOt các quy dnh ye phOng cliOng dch. 

3- COng tác truy vet, theo döi di biêndng nguOi dan trên da bàn. 
- COng an thxä tp trung cong tác diCu tra truy vet cOc tarO'ng hp Fl, 12 lieu 

quail dCn FO Nguyen Duy Xuan de rà soát, phãn ioii dé chuyên Ch() các j)hu'O'ng de tO 
chOc cOcli ly kip tho'i. 

- COng an llij xà, UBND phuOng Nglii Tan cliii dng tiën hánh rà soth cOc truOng 
hpp tiCp xiic vó'i 02 truOng hp nguy co cao (I-1.V.T vâ D.T. L) dê cO bin phOp x0 lb" 
kjp thOi khi có kCt quO xét nghiêm PCR. 

- UBND các phuOng: Tiêp tc tang cuOng quán 1, theo dOi, giárn sat cOc truOng 
hop di dCn eác vüng dch, trO ye tir nai khác dic bit là tii cac tiiìh phIa Narn; quan l' 
giarn sat chat che vice each ly. theo dOi sOc khOe dOi vó'i nhxng ngirOi tO I1Yi khOc v 
Va cac truong hçp Fl cOch ly tap trung, each ly tai nhO dung quy (huh. 



4. Cong tIc tiêrn vacxin. 
- (iiao Trung tam Y té thi xâ: Tiép tuc clii dto vãtriên khai cong tác hem vacxin 

Covid 19 dam bao antoãn, dàp üllg yeu cãu phông chông djch; Chju tric1i nhim cip 
nhIt day du dr lieu ye tiêm vacxin, gui báo cáo ye UBND thi xã, PhOng Y tC sati khi 
kt thüc mOi dt tiCm; Chiu trách nhim thông tin kip thO'i den các di tu'p'ng da tiCrn 
mtii I dC tiCni tra müi 2 theo quy djnh. 

- Phông Y tC, Trung tam Y te chü dng thông tin. phôi lip vói ltrc ii.rng Cong 
an. Quân sir dê phân cOng hrc luvng dam báo ye ANTT tai  các diem tiCm. 

5. Vê cOng üIc cch ly. 
Giao Ban Clii huy quan su flCp quan kim cach ly  tai Ti itong Cao (tan (It! lich 

'I'M Ngli An. tham mtru van bàn gtri BGH Tru'Ong Cao dang du lch TM Ngh An dC 
muon Kim k thc xá lam noi cách ly tp trung cho các tru'Oiig hop  cOng dãii thj xà. 

TO clirc quán 1', giám sat clit chC ti các khu each ly tp trung dam bao an 
toàn, khOng dC xây ra tinh trang lay nhiêm chéo. 

YCu cãu các phu'O'ng trCn co sO' danh sách Fl, F2 do To truy vet cung cap. dánh 
giã, phãn loai và 10 chirc cách ly dung quy djnh. 

5. Càc phOng, ban, do'n vl lien quan, UBND cãc phtrô'ng: 
- TiCp ti,ic triCn khai thi.rc hin các iii dung chi dao  tui Thông bão KCt lun sO 

I 12/'I'B-IJI3ND ngày 03/11/2021 cUa Dng chI Doàn TiCn Dung Ciii iiuy tnràng 
'['rung tam Clii huy phOng. chông dch COVID- 19 thj xà t?i  buôi lam vic ngày 
01/11/2021, 

- PhOng Y t tham mum UBND thj xã ban hành ngay van bàn Thông báo khân 
ye càc dia diem FO xuât hiii tiên dja bàn dê nguô'i dan biêt, khai báo y tC. 

- UBNI) CáC phu.rô'ng thu'O'ng xuyén cp iiht thông tin, tO chñ'c tuyên truyCn. 
thông báo cãc khu vuc, dja diem CO FO xuãt hin 0' trong và ngoài dja bàn dC Nhãn dan 
biët và elm dong phOng tránh. cüng nhu' chü dng khai báo y tC. 

'Thông bào dé các phOng, ban, ngãnh. doii vi lien quan và 'I'rung tam Clii buy 
phong ch6ng djch COVID- 19 các phu'O'ng, các tO chlrc, cá nhan lien quan triCn khai 
t1ii'c hiCn./. 
i'w'i ii/zâii: , TL. CIII 1IUY TRUONG 
- [3CD phOng. chOng Covid-19 Tinh (b/c:): CHANH VAN PHONG IIDND- UBND 
- 'rr Clii buy TC dicb Covid-19 Tinh (b/c) kiêm 
- S Y t (b/c) 
- BCI) phàng. chông Covid-19 thj xã; 
- '[1' Clii buy PC cljcb Covid- I 9 thi xã: 
- UI3MT'FQ à cãc doàn the tlii xã: 
- ('ác pbOng. ban. ngãnb. don v! thi xã: 
- E3Cf) và UBND các pIirOig; 
- Lu'u: VT. YT. 

  

THANH VIEN TRUNG TAM CHI HUY 
Nguyen Van hung 
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