
UBND Till XA CU'A LO 
TTCFI PHONG, CHONG 

DICil COVID-19 

S: /UBND-TTCH 

V/v tang cu'Ong thirc hin các 
bin pháp phOng, chong djch 
COVID-19 tru'óc biên the mói 
(Omicron) cüa vi rit SARS-COV-2 

KInh giri: 

CONG IIOA XA 1-101 CHU NGiIiA VIIT NAM 
Dc Ip —  Tki'  do  — Hnh phiic 

Cña Lô, ngày tháng 01 na/n 2022 

- TruO'ng các phOng, ban, ngành, don vi trén dia bàn thi xä: 

- UBND các phu'O'ng. 

Thijc hin cong van sO 110 /TTCH-SYT ngày 07/01/2021 ca Trung 

tam chi huy phOng chng djch COVID-19 tinh Ngh An v vic tang cu'ng thirc 

hin các bin pháp phOng, chng dch COVID-19 truó'c bin the mói (Omicron) 

cüa vi nut SARS-COV-2; Trung tam chi huy phOng chng djch COVID-19 thj xã 

yêu câu: 

1.Trithng các phOng, ban, ngành, dQn vj, các t chtlrc doàn th; Chü tich 

UBND các phi.rO'ng can cir chtrc nang, nhim vii duçic giao trin khai thuc hiëri 

nghiêm các ni dung chi dio ti Cong van s 110 /TTCH-SYT ngáy 07/01/2021 

(Phó to van bOn gi't'i kern,); 

2. PhOng Y t& Trung tarn t thj xã chü tn phi hcip vi COng An thj xa. 

BCHQS thj xà các phOng ban ngânh lien quan d hung dn trin khai thrc 

h 

1Vo'i n/ian: 
-Nhutrên; 
- TTCH phóng, chông djch Covid-19 tinh 
- Si Y tê; 

- TT Thj üy, HDND th xa; 
- CT, các PCT UBND thj xä; 
- MTTQ thi xã vã các doan the; 
- Luu VT, YT>( 

KT. Cli HUY TRIJONG 
P110 CHI HUY TR1X(NG 

bang van Phuc 

PHO CHU TICH  UBND Till XA 



TRUNG TAM CHI HUY 
PHONG, CHONG DICH 

COVID-19 TNII NGH1 AN 

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VflT NAM 

Dô lap - Tu' do - Hanh phñc 

NghçAn, ngày 07 tháng 01 nâm 2022 

   

Sô:110 /TTCH-SYT 

V/v tang cuàng thic hin các bin 
pháp phàng, chong dch COVID- 
19 truác biên the rnó'i (Omicron) 

cia vi nit SARS-CoV-2 

KInh giri: Trung tam Chi huy Phông, chông djch COVID-19 các huyin. 

thj xã và thành ph Vinh. 

Thirc hin Cong din so 22/CD-BYT ngày 05/01/202 1 cüa B Y t v viêc 
tang cung thirc hin các bin pháp phOng, chng djch COVID-l9truóc bin th 

mó'i (Omicron) cüa vi rat SARS-CoV-2. Trung tarn Chi huy PhOng, chong djch 

COVTD-19 tinli d nghj Trung tarn Chi huy PhOng, chông djch COVID-19 các 
huyên, thi xã và thành phô Vinh chi dçto quyët lit, tang cuO'ng thijc him các bin 

pháp phông, chng dch COVID-19, ci the nhu sau: 

1. Thirc hin nghiêm các chi dio ciia Thii tuó'ng ChInh phü, B Y tê, Ban 

Chi d.o phOng chông djch COVID-19 tinh và S& Y t v phông chong bin the 
Omicron; chü dng xây drng các kch bdn, phu'o'ng an dë san sang dáp ü'ng vó,i các 

tinh hung djch COVID-19 trên dja bàn, tip tic phát huy vai trô cüa To COVID 

cng dng dc bit trong vic quán 1 di biên dng dan cu, lthai báo y t trong dp 
tt Nguyen dan Nhâm dn 2022. 

2. Tang cuô'ng giárn sat, quán 1 các tnthng hçp nhp cárth tir nu'ó'c ngoài 

('dic bit cong dOn trO' v ti'c cOc cOa khO'u chmnh, ci'i'a kháuphi tiê'p giOp nzro'c bçin 

Lao), liru kiêm tra diêu kiên lu'u trü cüa các tnrng hçip nay tti da phuo'ng nhãrn 

dam bào ldiông tip xiic vri nguñ xung quanh khi rnnl nhp cánh theo quy djnh 

tang cuOTig giám sat t?i cong dông dê phát hin sO'm các tru'è'ng hop nghi ngO. 
khoanh vàng, xir 1 kip thai, triët d djch không d lay Ian ra c5ng dOng. 

Khi phát hin trung hcrp mac COVID-19, däc biêt là biên the Omicron. thu'c 

hin mi rng diu tra djch t, thông báo cho các da phuong lien quan d phi hgp 
truy vt than téc, lap danh sách tit cã nhüig ngui tip xüc gân và có lien quan vnl 

các berth nhãn, thtrc hiên each ly y t kip thè'i, 1y mu xét nghim các trumg !ipp 

Fl: ira kt qua nhanh nht dê trin khai các bin pháp phOng chong djch kp thOi. 

plià hcip, hiu qua. 

3. Day nhanh tiên d tiêrn chiingvac xin phOng COVID-19 cho các di tu'ong 

tr 12 tuôi tth len; rà soát, tiêrn vet cho tat câ các dôi tuçlng nguy co cao, nguO'i liii 

50 tui trô' len, ngui có bênh nn, darn bào an toàn, hiu qua; triên khai tiCm müi 
sung, rnüi nhc li vó'i các trurng hcp dñ thè'i gian theo hung dn ciia B Y tê 



Va tiêp tiic dày minh vic áp diing nên tang HO so sOc khOe din 10 dé quãii 1 vâ 

theo dOi tin d tiêm chOng. 

4. Tang cthng darn bão an toàn phOng chOng djch COVTD-19 trong khu 
cong nghip, tnrng hpc. Tang cuO'ng kim tra cong tác phông, chOng djch tai các 

co quan, don vi, t chirc, doanh nghiêp. nhât là tai bënh viên, co' s san xuât. cho' 

siêu thj. nhà ga, san bay, bn xe... yêu cu thtxO'ng xuyên thirc hién viêc cap nhàt 
trang thai trén Bàn do chung sOng an toàn vói COVJD-19 (https://antoancovid.vn). 

Dôivói các co' quan, do'nvj, to chiirc, doanh nghip,... khOng darn bâo an toàn phOng 

chéng djch d nghj kiên quyt yéu cu ttm drng hoit dng. 

5. Chi dio, triên khai ngay côngtác quán 1, báo v ngu'O thuc ithOm nguv 

carnc COVID-19 trên dja bàn theo hu'o'ng dn tai  COngvãn so 10815/BYT-DP 

ngày 21/12/2021 cüa B Y tê và báo cáo két qua triên khai theo diing quy dinh. 

6. Tang cu'O'ng côngtác truyên thông nâng cao cánh giOc cOa ngu'O'i dànnirO'c 

bin the Omicron, khOng tii tp dong nguO khi không cn thi thirc hin nghiëm 

5K, tharn gia tiém vãc xin day dO, dc bit nhUT!g ngu'O'i nhp cánh và gia dInh phOl 

tic hin nghiêrn vic khai báo y t. htn ch tip xOc vó'i ngu'i xung quanh. ldOng 
ra ldOi no'i Iuii trO, xét nghim SARS-CoV-2 khi mi nhip cánh theo quy djnh. 

7. Các co' sc khám chita bnh cn thi'c hiii phãn 1ung. khai báo y t. kiCm 

tra than iihit; can b y té, các khoa phOng, b phân có nguy co' cao can cánh giác. 
Thic hin nghiêm ngt các quy trInh l<hám sang 1pc, phân loçti bri1i nliân dé phOng 
tránh nguy co' lay nhirn tii các co' so' y të; báo darn dO oxy. giu'O'ng cap cOiL các 

diu kin cn thit khác trong thdi gian só'm nhtt./. 

No! u/ia,,: 
- Nhu' trên; 
- BCD PC dich COVID- 19 tinh (b/c); 
- UBND tinh (b/c); 
- BCD PC dich COVID-19 các huyên, 
thành, th (p/h); 
- Cong TTDTtinh Ngh An; 
- LAnh dao S (b/c); 
- Các don vj y té trong vã ngoài cong lap; 
- Luu: VT,NVY. 

KT. CHI IIUY TRIJNG 
PHO CHI HUY TRIXO'NG 

 

Du'o'ng flInh Chinli 
GIAM BOC SOY TE 
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