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UY BAN NHAN DAN
HUYN DAI T1X

CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM
Dc Ip - Ty do - Hnh phüc

S& J&/UBND-YT
V/v tang cumg thrc hin các bin
pháp phOng, thông djch bnh
COVID-19

Dai Tfr, ngày Otháng 12 nám 2020

KInh gui:
- Các cci quan, ban ngành, doàn the thuc huytn;
- UBND các xâ, thj trân;
- Các co quan, dan vj, doanh nghip trên dja bàn huyn.
Thirc hin Cong din so 1699/CD-TTg ngày 02/12/2020 cUa Thu tuàng
ChInh phü v tang cung thirc hin phông, chông dlch bnh COVID-19; Côn
van s 4724/UBND-KGVX, ngày 04/12/2020 cüa UBND tinh Thai Nguyen ye
vic tang cix?ng thirc hin các bin pháp phông, chông dch bnh COVID-19,
UBND huyn Di Tr yêu câu ThU tnthng các ca quan, ban ngành, doàn the,
ChU tjch UBND các xâ, thj trân và các Ca quan, don vj, doanh nghip trên dia
bàn huyn:
1. Tip tVc thrc hin nghiêm các bin pháp kiêm soát chat chë nguôn lay
tü ben ngoài; tang cithng cânh giác vui
nguy ca djch bnh xârn nhp vào
huyn, dé cao trách nhirn ngtthi drng dâu, tuyt dôi không dê xãy ra tInh trng
la là, chU quan, thirc hin không dUng, không day dU các bin pháp phông,
chông djch; bInh tinh rng phó vOi mci tInh huông djch bnh, thrc hin quyêt
1it, dông b, hiu qua các bin pháp phông, chông djch dã dê ra.
2. Thrc hin nghiêm yêu cãu 5K trong phông, chng djch bnh theo
khuyên cáo cUa B Y tê, truâc hêt là vic deo khâu trang bat buc, khu khuân
ti các khu virc cách ly, các khu dan cu tp trung, nai cong cong nhu: chg, siêu
thj, trung tam thuang mi, quãng tru&ng, trlr&ng h9c, ca s san xut, ben xe...
trên các phuang tin giao thông cong cong, dc bit là t?i các ca sO khám chUa
bênh.
- PhOng Y tA huyn chi dto các ca sO khám, ch&a bnh thithng xuyên tir
dánh giá vic thrc hin các yêu câu, huOng dan phông, chông djch, cOng khai
ket qua dánh giá trén h thông bàn do chông djch.
- PhOng Giáo dic và Dào to chi do các trlr&ngh9c thirOng xuyên tr
dánh giá vic thrc hin các yêu câu, hithng dan phông, chOng djch.
- ThU trir&ng các co quan, ban ngành, doàn the, ChU tich UBND các xa,
thj trân trrc tiêp chi dao kiêm tra, quyet lit don dOe thirc hin các bin pháp
phông, chông djch dã dé ra, nhât là các bin pháp nhtr deo khâu trang, khu
khuân ti các nai có nguy Ca cao xãy ra lay nhiêm djch bnh. ThuOng xuyên to
chuc kiêm tra, xCr l trách nhim ngrOi dtrng dâu các dan vj,ca sO vi phm, xir
1 các tO chuc, cá nhãn vi phm theo quy djnh ti Nghj djnh so I 17/2020/ND-CP
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ngày 28/9/2020 cüa ChInh phü quy djnh v xi1 pht vi pham hành chInh trong
linh vuc y té.
3. Tip tVc drng các hot &ng, sir kin có tp trung dông nguii khi
không c.n thit; tri.rmg hçp to chirc thI phái thçrc hin nghiêm các bin pháp
phông, chng djch nht.r deo khu trang, sat khuãn... theo dung quy djnh. Các
phông, ban, ngành, doàn the, dja phuong khi to chirc các si7r kin, hot dng có
tip xüc vâi ngi.thi dn tir nuOc ngoài, nhAt là tr các nirOc có nguy Co cao phái
báo cáo, xin kin Ban Chi do phông, chông djch COVID- 19 tinh và SO Y t.
4. Mci tru&ng hçip nhp cánh du phãi cách ly tp trung ti các cci sO cách
ly dü diu kin, yêu cu ding quy trInh, quy djnh, thOi gian cách ly. Giao Cong
an huyn phi hçp vOi PhOng Y t huyn, UBND các xã, thj trn rà soát, phát
hin kjp thOi cOng dan nhp cänh trái phép ye dja phu'ong chija di.rcyc each ly thra
di cách ly theo quy djnh.
5. Trtr&ng hqp xãy ra lay nhirn djch bnh trong cong dng, cn thirc hin
giãn each xä hi di vOi các khu v1rc có nguy co cao và thrçic khoanh vüng hgp
1, không áp dung giãn each xã hi tràn lan a phrn vi rng ánh hu'Ong dn dOi
sng nhân dan và hoit dng san xut kinh doanh.
6. PhôngY t&
- Chi dao các don vj trong ngành thrc hin ch d cong tác vOi tinh thn
sn sang ang phó mci tInh hung djch bnh; luôn d cao cánh giác Va luôn san
sang di du, üng phó mi tInh hung djch bnh, nâng cao nãng hrc khám, diu
trj, khâ näng truy v&, xét nghim nhanh.
- Chuân bj k hoch to chi.'rc t.p hun, tang cu0ng di ng l.y mu xét
nghim, nâng cao nãng hrc giám sat, xét nghim, dáp rng nhanh khi có tInh
hung djch bnh xãy ra.
- Chü trI, phôi hcp vOi Cong an huyn chi do rà soát nhUng ngu&i tip
xüc vOi các bnh nhân nhim COVID-19: BN 1342, BN 1347, BN 1348, BN
1349 và nhirng ca bnh khác (nu co) hoc nhtrng ngu0i dã trng dn Thành ph6
H ChI Minh ti nhQ'ng dja dim theo thông báo cüa Bô Y t phãi thirc hin
thông báo ngay cho co sO y t gn nht d &rcic giup dy, h.rOng dn cách ly y
1y mu xét nghim và giám sat si.:rc khOe trong vóng 14 ngày k tr ngày v dn
huyn Dai Tr.
7. Trung tam Y té huyn chü trI, phôi hçp vOi Cong an huyn, Ban Chi
huy Quan sr huyn và các don vj có lien quan tiêp tiic tham mwi chun bj các
dja dim cách ly darn bào yêu cu v an toàn phông, chng djch.
8. Phông Van hóa - Thông tin huyn; Trung tam Van hóa - The thao và
Truyén thông tiép tiic truyén thông ye phông, chng djch, trong do tang cuOng
cong tác tuyên truyn, vn dcng tinh thn không chü quan dM vOi djch bnh
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trong m9i t chtrc, cá nhân; nghiém tüc thirc hin deo khu trang bt buc a
nhrrng noi cong cong; hithng dn nguai dan d cao cánh giác; ngän chn cac
thông tin tiêu crc, bja dt gay tam I' hoang mang trong nhân dan.
9. Phông Tâi chInh - K hoch tham milu dam báo kinh phi cho các hoat
dng phông, chng djch COVID-19 theo ding quy djnh cüa pháp Iut hin
hânh.
Can cr chi do cüa UBND huyn, các c quan, don vj, các xâ, thj trân
nghiêm tue to chirc triên khai thirc hin./.
Noi nhin:
- Nhtr trén;
- Van phông UBND tinh (báo cáo);
- Sâ Y té (báo cáo);
- Thtr?mg trijc Huyén Ciy (báo cáo);
- Chi tjch, các PCT UBND huyên;
- Thành viên Ban Chi do phông, chong
dch COVID-19 Iiuyn;
- L.ru: VT.
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