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Hoa Lu; ngày tháng 01 nám 2020 

KInh gri: 
- Thu tril&ng các cci quan, dcin vj trên dja bàn huyn; 
- Chü tjch UBND các xA, thj tr&n. 

Djch bnh viêm duông ho hp cp do chüng mâi cüa vi rut Corona (nCoV) 
gay ra là djch bnh truyn nhim cp tInh, nguy hiêm, hin chira có thuôc diêu trj 
dc hiu và vc xin phông bnh. Bnh có th lay truyên tir ngithi sang nguii do 
tip xüc gn hoc qua nhitng ht nithc b9t có chüa vi rut. Dn nay tai Trung Quoc 
dA ghi nhn trên 541 truàrng hqp mc bnh, trong do có 15 nhân viên y t, dä có 
17 tnrYng hqp t1r vong. 

Ti Vit Nam, theo thông báo cüa Bô Y t, ngày 23/01/2020 dã phát hin 
02 ngls&i Trung Qu& den Vit Nam tü thành phô Vu Han có throng tInh vài vi 
rut nCoV. Hin 02 ngxYi dang dixçrc cách ly, diu trj tai  thành phô Ho ChI Minh, 
tuy nhiên trux9c khi dn thành ph H ChI Minh, 02 ngu&i bnh nay dã di chuyên 
qua nhiêu tinh cüa nixOc ta nhu: Ha Ni, Nha Trang, Long An... bang nhiêu 
phu'cing tin giao thông cong cong, bâi 4y nguy cci djch bnh xâm nhp, lay lan 
vào tinh Ninh BInh là rat tan. 

Thrc hin kin chi dao  cüa Thu tu&ng ChInh phü ti Cong din s 
121/CD- TTg ngày 23/01/2020 ye phOng, chông djch bnh viêm du&ig ho hap 
cp do chüng mâi cüa vi tht Corona gay ra; Chi thj s 03/CT- BYT ngày 
22/01/2019 cUa Bô trwing Bô Y t v vic tang ciräng Cong tác phOng, chông 
djch bnh viêm thr&ng ho hap cp do chüng mâi cüa vi rut Corona; Cong van so 
59/UBND- VP6 ngày 24/01/2020 cüa Uy ban nhân dan tinh Ninh bInh v tang 
cl.r&ng cong tác phOng, chông djch bnh viém &rang ho hp cp do chüng mài 
cüa vi tht Corona; 

D chü dng cong tác phông, chng djch bnh viêm duàng ho hap do 
nCoV trên da bàn huyn, UBND huyn yêu câu Thu tnthng các cci quan, don vj 
trên dja bàn huyn; Chü tjch UBND các xâ, thj trãn khn trucing triên khai thirc 
hin nh€ng ni dung sau: 

1. Trung tam Y t huyn: 
- Trin khai quy& li@ các hott dng giám sat ti cong ding nhtm phát hin 

sam nguai có nguy cci d cách ly, không d djch xâm nhp, lay lan din rng, 
giám sat y t chtt chê dOi vai nhCng ngi.thi di/vé t'.r vüng dich, nhüng ngu&i có 
nguy cci và triu chirng nghi ngä mac bnh; to chüc vic phân tuyên, thu dung, 
cp cru, diu trj bnh nhân, 1y mu và xét nghim dê phát hin kjp thai các 
truäng hcip nghi nga mc bnh. Chun bj dy du hóa chat khir khuân, 4t tu, trang 
thi& bj và nhãn hrc d sang sang h trçi, trin khai các hoat dng chông djch kjp 



thai. Kjp thai d xut vài UBND huyn chi dao  các bin pháp phông, chng djch 
bnh hiu qua, phi hcip vài din bin djch t ti các dja phuang trén dja bàn 
huyn. 

- Tham muu cho UBND huyn ban hành Kê hoach phông, chông djch bnh 
viêm du&ng ho hap cap do chüng miii cUa vi rut nCoV gay ra. Lp d%r toán kinh 
phI b sung trInh UBND huyn phê duyt khi djch bnh xut hin tai  huyn. 

- T chüc tp hun, dào to can b, nhân vién y t v cong tác thu dung, 
cách ly, diêu iii, cap ctru, cong tác giám sat và phàng, chông dôi vâi djch bnh 
nCoV gay ra theo huàng dn cüa Bô Y t. 

- ChU trI, phi hqp vâi các phông, ban ngành lien quan thành 1p các doàn 
kim tra lien ngành tin hãnh kim tra, giám sat, chi dao  Cong tác phông, ch6ng 
djch viêm &rYng ho hap cp do nCoV tai  các dja phuong. T chüc trrc giám sat 
djch 24/24 gii trong các ngày nghi L, Têt d theo dôi, nm bt tInh hInh djch 
bnh xãy ra trên dja bàn; chi dao  các dan vj trrc, giám sat djch và báo cáo kjp 
thai tInh hInh djch bnh theo dung quy djnh. 

- Phôi hqp vâi Trung tam Van hóa- The thao và Truyén thanh huyn và các 
don vj có lien quan thông tin kjp thai tâi nguai dan, không d ngir&i dan hoang 
mang, thông báo the cho nguai dan các dja diem khám va diu tij, s din 
thoai tht.r&ng trirc chông djch. 

2. Phông Van hóa- Thông tin, Trung tarn Van boa- The thao và Truyên 
thanh huyn. 

Dy mnh cong tác tuyên truyn trén các phuang tin thông tin dai  chüng 
khuyn cáo nguai dan v các bin pháp phông, chng djch bnh viêm du&ng ho 
hap cAp do nCoV. Chü dng nm bAt thông tin ttr So Y t& Trung tam t huyn 
và cung cap kjp thai, chInh xác tOi cong dng d nguai dan bitt tInh hInh, tránh 
gay hoang mang; khuyn cáo ngtthi dan và khách du ljch Co triu chüng nghi ngO 
thI can cách ly va den co sO y t d &rçlc khám, phát hin, diu tn kjp thOi, ngu&i 
dan hn ch di dn vüng dang cO djch khi không thrc sr cAn thit. 

- PhOng Van hóa- Thông tin phi hçip vOi sO Du ljch tang cu&ig nAm bAt 
thông tin v khách du ljch, dc bit nhCng nguOi dn tr vüng cO djch d truyn 
thOng, vn dng nguOi dan, khách du ljch tr giám sat strc khOe, kjp thai khai báo 
vOi các ca quan y tê nu CO CáC triu chüng nghi ngO mAc bnh do nCoV. Yêu cAu 
các co sO th chüc các Tour du ljch phãi quãn l chit the khách du ljch dn tir 
vüng cO djch bnh, neu hành khách có triu chüng cüa cüm nhu: SOt, dau mOi 
ngithi, khó tho, met... d nghj dn ngay co sO y t dê kiêm tra. 

3. Phông Tài chInh- K hoch: 
Chü dng tham mixu, b trI kinh phi dé dáp rng kjp thai cho hot dng 

giárn sat, cong tác phOng, chng djch bnh viêm di.r&ng ho hap cap do nCoV. 
4. Các phông, ban, ngành, các co quail, don vj trên dja bàn huyn 
- Tiêp ti,ic trien khai thrc hin ngiiêm tüc, hiu qua các ni dung chi dao 

cüa UBND huyn v tang cuOng cOng tác phOng, chng bnh mua dông xuân nAm 
2019- 2020; 

- Tnin khai xây drng k hoach phOng, chng djch bnh viêm du&ng ho hAp 
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cp do nCoV gay ra; tang cung trin khai các bin phap phü hçip nhm ngän 
chn si xâm nhp cüa djch bnh vâo huyn nhix näm bat tInh hInh, kiêm soát chat 
chë khách du ljch và nhing ngs?i di ye tir Trung Quôc, nhüng ngu?ii có tiêp xüc 
vâi 02 ca bnh duorc phát hin tai  Vit Nam, thông báo vói ca quan y té nhthig 
ngu?ii có yu t djch t dang có biêu hin viêm dix&ng ho hap cap dê kjp th&i cách 
ly, diêu trj. 

5. Dê ngh Uy ban Mat trn to quôc Vit Nam huyn và các t chtrc 
tliãnh viên 

Can cr chCrc nãng, nhim vi xay dirng k hoach huy dông hi viên, doàn 
viên, kt hqp chat chê vâi ngành Y t tang cithng cong tác tuyên truyn nâng cao 
nhn thirc, tIch crc tham gia vào cong tác phông, chng djch bnh viêm duing ho 
hp c.p do nCoV. 

6. Uy ban nhIri dIn các xa, thj trãn 
- Dy mnh cong tác thông tin, tuyên truyn trên các phrnng tin thông tin 

di chüng, h thng thông tin và truyn thông d nâng cao nhtn thüc và hiu bitt 
cüa ngix?i dan ye nguy c, du&ng lay thim, cách phát hin sam, cách phông, 
chng djch bnh nCoV. Vn dng nhân dan tr giác khai báo vói c quan y t nu 
có yêu tO djch t di/vé tix vüng Co djch, dng th&i phát hin nhttng ngu&i CO triu 
chfrng s6t, ho, khó th&, CO yu t djch t nguy co mc bnh do nCoV d &rcrc 
cách ly, chu.n doán và diu trj kjp th?yi. Khuyn cáo ngix?i dan không nên dn các 
khu vrc dang có djch nêu không thrc sir cAn thiêt. 

- Thành 1p các doàn lien ngành d kirn tra cong tác phOng, ch6ng djch 
bnh tai  dja phuang. Chi dao  tang cuäng kim tra cong tác phOng chng djch 
bnh tai  các ciim dan cix, h gia dinh, các khu virc cO thiu khách du ljch. 

- Chi dao Tram Y tê chun bj dÀy dü phuang tin, trang thi& bj phOng 
chông djch beth  dê sn sang Crng phó khi djch bnh xâm nhp vào dja phucing. 

- Chi dao  các ngành, doàn th cüng toàn th nhân dan ô dja phtring tIch 
circ chü dng tham gia các hoat dng phOng, ch6ng djch bnh nOi chung và dc 
bit là djch bnh viêm &rang ho hAp cAp do nCoV. 

Uy ban nhân dan huyn yêu cAu Thu trtrâng các co quan, don yj trên dja 
bàn huyn, Chü tjch Uy ban nhãn dan các xâ, thj trAn tp trung chi dao  thrc hin 
quyêt lit các hoat dng phàng chng djch bnh do nCoV. Giao cho Trung tam y 
té huyn tong hçp và thng xuyên báo cáo Uy ban nhân dan huyn tInh hInh 
djch bnh và két qua thrc hin theo quy dinh./.j 

Noi nhn: TM. UY BAN NHAN DAN 
- Nhtr trên; CHU TICH 
- Uy ban nhân dan tinh; * 
-SYtE; 
- Thi.rmg trrc Huyn Ciy; 
- LAnh dao HDND&UBND huyn; 
- Ban Chi dao phông chng djch bnh cüa huyn; 
- Luu VT. 
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