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V/v tip tic trn khai quyt Iit 
các bin pháp phóng, chông dch 

COVID-19 

KInh gui: 

- Tru&ig các phOng, ban, ngành ,don vj, doàn th thi xã; 
- Üy ban nhân dan các phuông. 

Thirc hin cOng van s 1064/TTCH-SYT ngáy 17/3/2022 cüa Trung tarn 
Chi buy phông, chng COVID-19 tinh v vic tip Uric trin khai quyët 1it các 
bin pháp phông, chng djch COVID-19; Trung tarn Chi huy Phông, chng djch 
COVID-19 thj x yêu cu: 

1.Thü tru'ng các phOng, ban, ngành, dGn vj dom the ctp th; Uy ban nhân 
dan các phu'ng thirc hin nghiérn các bin pháp phOng, chng djch COVID-19. cy 

th nhu sau: 

- TiCp tyc quãn trit, thirc hin quyet lit, toân din cOng tác phOng, chOng 
djch COVID-19 theo các quan diem, chü tru'o'ng mói cüa ChInh phü, Ban Chi dio 
Quoc gia, B Y tê; Ban chi do tinh và ngânh Y té; Tiêp tyc quán trit ye. thçrc 
hin nghiêm các bin pháp y tê, hành chInh lien quan den hoit dng san xuât kinh 
doanh, du !jch, ma cfra truO'nghQc, di !iicüa ngu'O'i dan darn báo khoa h9c. thông 
nhãt trong cong tác phOng, chong djch gän vai tIc hin tot vic khOi phyc. phát 
triên kinh tê xä hôi. 

- Tiêp tyc chi d?o  triCn khai tiêrn chüng phông COVID-19 thân tôc. than 
tOc hon nü'a"; tO chi'c "di ti2rng ngO, gO tü'ng nhã, re. t1rng ngu'Oi" dê tiêrn cháng. 
lhông dê sot, lot dOi tuong trong chi dinh tiCm Darn bao bao phu lieu bO sung 
lieu nhãc lii cho các dôi tuçYng tiir 18 tuOi tra len ye. du liCu co' ban cho các dOi 
tu'ç'ng tiir 12-17 tuOi. Xây dçing ke hoich ye. sn sang các nguOn lyc de tO chác 
tiCm väc xin phOng COVID-19 cho tré tCr 5 den 11 tuOi ngay khi có hu'o'ng dn 
cCia ngãnh Ytê. To ch(rc tiêrn chOng ti nhà cho nhüng dOi tung khó khãri trong 
vic di chuyên. 

- Day m?nh  cOng tác kiêrn tra, giárn sat vic tuán thu quy diih phOng 
chOng djch tii các co sO' san xuât kinh doanh, dich V. các dia diem ttp trung 
dOng ngu'O'i,... 

- Tang cu'O'ng cOng tác truyn thông nâng cao cánh giác, chO dông phOng 
chOng djch cCia ngu'O'i dan, tr theo dOi sOc khOe và thy'c hin nghiern khuyCn cáo 
cOa B Y té: deo khau trang khi ra noi cOng cong, khi tiëp xOc vó'i ngu'O'i xung 
quanh; hn chê ti.i tp dong ngu'i khi khOng can thiét; thani gia tiêm väc xin 



phông COVID-19 d.y dü; khOng vi c1t tiëm vtc xin ma Ia l, chu quail trong 
phOng, chOng djch. Tuyên truyên nguài dan, CáC ca quail, dan v, truOng h9c. co 
sâ san xuãt, kinh doanh,... tlic hin thông thoáng nhà cu,a, no,i lam vic dé giám 
nguy co' lay nhim. Khi có dâu hiu bat thu'àng ye siirc khóe (ho, sot, /chO ihO', dau 
rat hQng, mat vi giác...) thI báo ngay co quan y té dê duac ho trcy, tu van, theo dOi 
Va Xli trI kjp thO'i. 

- Can cu din biên dich trên dia ban, huy dOng tôi dã luc luong tliam gia 
Tram Y té iuu dông phu hop, däc biCt cac to chuc \d hôi to chuc doan thC to 
COVID cong  dông, to cham soc COVID-19.....hn chC tôi da tinh trIng bllh 
nhân COVID-19 không du'Q'c theo dOi si'c khóe thu'O'ng xuyCn, Rho khãn trong 
tiêp cafl các ho trQ' ye y tê, sinh hoat. 

- Chi dao  CáC doanh ng1lip, dan vj san xutt kinh doanh trCn dja bàn chO 
dng, linh hoat, sang tio áp diing các bin pháp de vü'a phát triên kinh i.e - xà hOi. 
vira bào dam all toàn phong, chong djch COVID-19: 

- PhOng Tài nguyen và Môi truO'ng thj xä: tang cu'o'ng hu'ó'ng d.n, Riêm tra. 
giam sat vic thu gom, xü I)" chat thai t?i  CáC co s diéu trj ngu'o'i nhim COVI[)-
19 và Cac truang hqp cach ly, diêu trj nhiem COVID-19 tii nba. 

- PhOng Giáo diic và Dào tao  till xà: triën ldlai kiem tra, giam sat dam bào 
an toan phong, chOng djch bnh COVID-19 tai  các co s giáo di.ic: phOi hQp 
phong Y tê , Trung tarn Y tê và UBND các phuO'ng barn sat tInh hInh dch bnh 
dê chO dng m cira trung h9c darn bão an toân. linh hot, hiçu qua và thông 
nhat theo dOng hu'ó'ng dan cOa B Y te, B Giáo duc và Dào tao. 

- PhOng van boa và Thông tin till xä: phi hQ'p CáC phong, ban ngành lien 
quail tang cu'a'ng cong tác thong tin, tuyen truyen báo darn kjp thO'i, chinh xác. CO 

chat lucing, djnh hu'o'ng ngu'o'i dan ti1 giác tham gia phong chong djch vâ phvc hOi 
kinh tê - xã hi. Ngän chul hiu qua, x11 1)" nghiem các tru'O'ng hcp lçii dyng tinh 
hmnh djch bnh dé xuyen t?c,  dua tin sai sir that, chOng dôi Cong tác phOng chOng 
djch. Tang cu'O'ng chi dao  và trien khai CáC boat dng mo cO'a 'a  hoat dpng du 
ljch trong diCu kin binh thu'à'ng mO'i bào darn an toân. hiu qua và phii hcp vO'i 
các quy dnll p11011g. chOng djch COVID-19. Dic bit tuân thO quy dnll dOi voi 
ngo'cYi nhop canh du ljch thco quv djnh tai  COng van sO 1265/BYT-DP ngày 
15/3/2022 cüa Bô Y te. 

- Phông Y t chO trI phoi h9'p vO' các phOng kinh t&Tài  chinh &KI-1 thj x. 
Trung tarn Y tê, COng an, di quãn l thj tru'Yng và UBND các phu'O'ng tang 
cu'ing cOng tác quãn i nhà nu'O'c, thanh tra, kiêrn tra ye giá, chat lu'cng dOi vó'i 
các ioai thuôc, sinh phâm, kit xét nghinl... Kjp thai phát ilifl cac sari phârn trOi 
nOi, khOng rO nguOn gOc trên till tru'Qng, xCi' l nghiërn theo phap iut các tO chO'c. 
ca nhan io'i dçing tình hinh djch bnh, chInh sach d tryc 1p'i. lam anh hu'O'ng den 
cOng tác phOng, chong djch và cOng tác báo v, cham sOc sOc khOe. tInh mang 
cOa Nhân dàll. 

2. Trung tam t thj xã: 

- Chü dng tharn nlU'u UBND th xa trienkhai các bin phap phong chng 
dich tren dia ban Däc biet manh cOng taC tluyCn thông phO bien cac quy dinh 
mo'i trong phong chOng dch de ngu,oi dan kp tho'i närn bat, cilia sé và phOi hçp 



tuân thO các bin pháp phOng chng djch. I-Iu'ó'ng dii chuyên mOn lien quan den 
phOng chông djch tii cong dông, các ca sO san xuât kinh doanh; tçii các truOng 
h9c; cong tác xét nghim trong tinh hInh mói,... 

- Rà soát, nàng cao nãng lçi'c ti các trim y tC: cophuo'ng an huy dng. diCu 
dng, bO sung nhàn li'c y tC, h tro cOng tác phOng chOng djch trong tru'O'ng hoc. 
kp thO'i báo cáo, dC nghj SO Y IC h trV trong tru'àng hcp can thiCt. Quan tarn. 
darn báo dày dO các chInh sách. chC dç và có các hInh thirc d5ngviCn. khen 
thuOng dOi vO'i di ngO nhân viCn y tC và m1ng luOi tharn gia tu vdn. diCu td. 
chãm sOc nguOi nhiCrn SARS-CoV-2 tii nhà, no'i luu trO. 

- TiCp tic dày nhanh tiCn d tiêm väc xin phOng COVID-I9 cho ngu'o'i dan 
tiong do tuol chi dinh, Re ca dOi tuong o cac dia phuong Rhac vc sinh song lien 
dia bàn; khàn truong hoàn thânh vic hem mOi bO sung theo RC hoch. dam báo 
tiCm chOng an bàn theo các quy djnh Va huong dn cOa B Y IC. 

- Dâu rnOi Thuc hiên dOn ch dO v thông tin, bOo cáo hnh truyën nhirn 
hang ngày kCt qua giám sat, diCu tra, phOng chOng djch COVID-19 vC 13CD và 
Trung tarn Chi huy thj xä theo quy dnh. 

- Rà soOt, darn báo cung rng dày dO thuôc. sinh phâm xCt nghim, vOt lu 
tiCu hao, trang thiCt bj. trang bj phOng he.... 

- Chi d?o  huong dn co sO' thu dung, Trrn tê luu dng trCn da bàn triCn 
khai thirc hin: Thi'c hin nghiCm cOng tOe phàn luOng, phàn tuyCn; 10 chiii'c thu 
dung. diCu trj hiu qua. Tang cuO'ng quán h' vic chäm sOc. diCu In tai nhà cho 
ngu'O'i nhim COVID- 19, nhàt là trC em và các tru'O'ng hpp khOng cO tniu chOng 
ho.c cO triu chO'ng nhe, dam báo tat cá nguOi nhirn COyID-19 cách ly tui nhâ 
phái du'çc hu'óng din, h trp y IC khi cO yêu cãu. 

No'i izhâiz: 
-Nhutrên; 
- BCD PC dich COVID-19 tinh (dé b/c); 

- So y të (b/c); 

- BCD PC dich COViD-19 thi x (dê b/c); 

- Luu: VT, YT. 

KT. CIII HUY TRUONG 
P110 CIII HUY TRU'ONG 

 

bang van Ph tic 
PHO CiIU TICH UBND 
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