
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
HUYEN HOA LU' Dc 1p — Tiy do — Hnh phüc 

/IJBND-VP 
V/v trin khai các bin pháp v 
phông, chong djch COVID-19 

Hoa Lw, ngày tháng 7 nãm 2020 

KInh gi'ri: 
- Trung tam Y té huyn; 
- Cong an huyn; 
- Ban Chi huy quãn sr huyn; 
- Các phông, ban, ngành; the c quan, don vj 
trên dja bàn huyn; 
- UBND các xã, thj trAn. 

Thirc hin Cong van so 198/BCD-VP6 ngày 26/7/2020 cüa Ban Chi do 
phông chng djch COVID-19 tinh Ninh BInh ye vic trin khai các bin pháp v 
phOng, chng djch COVID-19. Tnxâc tInh hlnh din bin phirc ttp cüa djch COVID-
19 ti thành ph Dà Nng, d chü dng phông chng djch COVID- 19 trên dja bàn 
huyn, UBND huyn chi dio các phOng, ban, ngành, co quan, don vj trên dja bàn 
huyn, UBND các xà, thj trn t chirc thirc hin t6t các ni dung sau: 

1. Tiêp tiic thirc hin nghiêm tñc các bin pháp phOng, chng djch COVID-
19 theo các van bàn chi dto cüa Trung uong, cüa tinh và cña huyn; 

- Khuyn cáo mçi ngu?i dan không den thành ph Dà Nng khi không có 
cong vic thrc sir cn thit cho dn khi có thông báo mdi; thrc hin các bin pháp 
deo khu trang ti ncyi dông ngui, trên các phuo'ng tin giao thông cong cong, tha 
tay sat khun, dam bào v sinh Ca nhân, giü khoáng cách an toàn. 

- Chun bj sn sang kjp thai xir 1 các tInh hung djch bnh có th xãy ra. 
2. Di vâi can b, cong chirc, viên chüc và nguii dan trên dja bàn huyn di 

v tr thành ph Dà Nng ho.c ngi.thi dan thành ph Dà Nng dn huyn trong thai 
gian tr ngày 18/7/2020 dn nay phãi tir giác khai báo vói chInh quyn, Co s& y t 
hoc khai báo trén irng diing nCoV và áp diing bin pháp tr theo dOi sue khOe tai  noi 
Cu trü trong 14 ngày, hin ch tiêp xüc, thuing xuyên deo khu trang, rüa 
tay bang xà phOng hoc cht sat khun thông thumg, gilt khoáng cách an toàn... 
Di vâi nhltng trueing hçip tip xüc gn vi ca bnh s 416, 418, 420 thuc hiên each 
ly y té tai các co S& cüa huyn. Trong truàng hçip có d.0 hiu st, ho, khó thi cn 
dn ngay co quan y t dja phuo'ng noi gân nht d duçic khám, theo döi và diu trj. 

3. Trung tam Y t& 
- Chü trI, phi hçip vi UBND các xa, thj trn và các Co quan, don vj trên dja 

bàn huyn tip tVc  trin khai quyt 1it các hot dng giám sat ti cong dng, h 



2 

thng y t ngành dcc (tâi nhân viên y t thôn) nhm phát hin sam, giám sat, theo 
döi các trtxng hçip nghi nhim, các trucng hçrp có yu t djch t, dc bit là tü thành 
ph Dà Nng, có bin pháp san sang 1mg phó vói các tru&ng hqp duo'ng tinh trong 
cong dng. Duy trI di phãn 1mg nhanh, kp th?i phát hin, khoanh vüng, each ly, 
dp djch hiu qua. T chlrc 1mg trirc 100% bão dam xi:'i 1 kjp thai các tInh hung 
djch bnh xáy ra. 

- Tp trung diu trj các ca bnh ducmg tInh dang diu trj tti phông khám da 
khoa khu v1rc Cu Yen. Không d djch bnh quay tth 1i là nhim vi hang du cüa 
ngành y t và cac dja phucing. 

- San sang thu dung diu trj và b trI các diu kin c.n thi& phc vi cho diu 
trj bnh nhân COVID- 19 và các djch bnh khác có th xày ra. 

- PhtM hcrp vâi Trung tam Van boa — Th thao và Truyên thanh huyn, Dài 
truyn thanh các xâ, th trn cung c.p, c.p nh.t thông tin, tInh hInh djch bnh 
COVID- 19 trên dja bàn huyn. 

- Chü dcng xü l, trin khai thuang xuyên cong tác phông, chng djch 
COVID- 19, kjp th?yi tham muu, báo cáo Ban Chi do phông, chng djch COVID- 19 
huyn, UBND huyn v tlnh hInh C OVID- 19 trén dja bàn huyn theo ch d báo cáo 
hng ngày. 

4. Cong an huyn: 
- Chü trI, phi hcrp vâi các dan vj lien quan rà soát, kim tra, phát hin, xlr 1' 

ngu&i nuàc ngoài hoc nguai Vit Nam nhp cánh trái phép trên dja bàn huyn. 
- Chü dng nm thông tin t1m Cong an tinh d ph6i hgp vâi Trung tam y 

trong cong tác giám sat kim djch di vâi nguai thp cãnh, di v t1m vüng có djch. 
5. Ban Chi huy quân sr huyn: 
- Tip tic b tn ch& kim soát khu virc each ly tai  phông khám da khoa Cu 

Yen theo quy djnh. 
- PhM hçip vth Cong an huyn va Trung tam Y t thirc hin dam bão an ninh 

trt tir cho vic cách ly, diu trj y t bat buc các trir&ng hçip mc bnh, nghi ng?i 
mac bnh ti ca sâ diu trj, cách ly theo quy djnh. 

6. PhOng Van hóa — Thông tin: 
- Chü trI, phi hqp vOi Cong an huyn, Trung tam Y t& UBND các xA, thj 

trtn thông tin v các ca s& luu trü, khách stn có dOn khách trên dja bàn bão dam 
nghiêm vic Khai báo sIre khóe du ljch và kim tra y 

7. Tnung tam Van hóa — Th thao và Truyn thanh huyn: 
DAy mnh tuyên tnuyn, thông tin ye tInh hInh djch bnh COVID- 19 d nhân 

dan không chIr quan, th%rc hin dIng và dy dl các quy djnh v phông, chng djch 
COVID- 19 theo huang dn cIa ngành y t và chI do cIa huyn. 
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Chü dng nm bat thông tin tr Trung tam Y t, S& Y t, B Y t và cung cap 

kjp thai, chInh xác tâi cong dng d ngiiñ dan bi& tmnh hInh, tránh gay hoang mang; 
khuyn cáo ngiRii dan và khách du 1ch có triu chi'rng nghi ngi thI can cách ly va 

dn ca sâ y t d chrçic khám, phát hin, diu trj kp thii, ngithi dan hn ch di/dn 
vüng dang có djch bnh khi không thirc s1r can thit. 

Giao Trung tam Y té huyn, Cong an huyn, Ban Chi huy Quân sir huyn, 
Tnthng các phông, Thu trithng các ban, ngành, doàn th& các ca quan, dan vj trên dja 
bàn huyn, UBND các xâ, thj tran can cr chirc näng, nhim vi duçic giao nghiêm tic 
trin khai thiic hin các nti dung chi do trên và chju trách nhim trtrâc UBND 
huyn, Ban Chi dto phông, chng djch COVID- 19 huyn v vic thc hin cong tác 
phông, chng djch C OVID- 19 di vi 1mb vrc, dja phuang phii trách./.4/ 

Noi nhn: 
- Ban Chi do tinh (d BC); 
- Si Y té; 
- Thumg trirc Huyn üy; 
- Lnh dao  HDND huyn; 
- Länh dao  UBND huyn; 
- Thành viên Ban Chi do huyn; 
- Trang Thông tin din tCr huyn; 
-LuuVT. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU T!CH 

Büi Duy Quang 
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