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V/v quyt Jit áp ding các bin pháp
phOng, chông dlch COVID-19
trén dja bàn

KInh gCri:
- Các sâ, ban, ngành, hôi, doan the;
- Các cci quan trung I.rang dóng trên dja bàn;
- UBND các qu.n, huyn.
TInh tlr ngày 27/01/2021 d4n 31/01/2021, s ca lay nhim COVID-19 ti
Vit Narn là 222 ca. Ngoài 02 ô dich COVID- 19 ghi nhn tai tinh Hài DuGng (179
Ca) và tinh Quãng Ninh (22 ca), thành phô
Ha Nôi, thành phô Hal Phóng, tinh Bàc
Ninh, Gia Lai, Hôa Binh vã thành ph H ChI Mirth cüng d xuât hin các tru&ng
hop mac C OVID- 19 do lay Ian tt'r cong dông.
thai gian tói, dich bnh tiêp
tl:1C dién biên phüc tap, nguy him, khOng loai Trong
trü khá nàng lay lan trén nhiêu dja
phrang trong cã nu&c.
Thrc hiên Chi thi 05/CT-TTg ngày 28/01/202 1 ciia Thu tung ChInh phü V
mt so bin pháp cap bach phông, chng dich COVID- 19, Cong van sO 726/BYTDP ,
ngay 29/01/202 1 ciia Bô Y tê ye viéc to chirc khai báo, xétnghiem ngixai trâ ye
ti'r 0 djch t?i tinh Hái Duang va Quáng Ninh, Thông báo so 22/TB-VPCP ngày
30/01 /2 021 ye két luân cüa Thu tuóng ChInii phU tai cuQc hçp Thizang trrc ChInh
phü ye
phàng, chông dich COVJD-19; D tang cuâng các bin pháp kiêm soát,
phông, chông djch COVID- 19 trén dia bàn, Chü tch UBND thânh phô có kiên
chi dao nhu sau:
1. Các sâ, ban, ngàrih thuôc UBND thành ph6, TJBND các qun, huyên và dé
ngh các hi, doàn the, cci quan trung u'ong dóng trén dja bàn, Uy ban Mat tran To
quôc Viét Narn thành phO:
a) Tip tjc thrc hiên quyt Iit Cong van s 488/UBND-SyT ngày
28/01/2021 cüa UBND tháith pM
v viêc tiêp tiic quyêt 1it triên khai cong tao
phông, chông djch COVID- 19; thtrc hiên nghiem tcic, không chü quan, buông lông
các bin pháp phông, chong dich COVID- 19 và các chi dao cüa ChInh phü, BQ Y tê
và các co quan Trung wing lien quan.
b) Quán triêt toàn th can bô, nhân viên, ngirâi lao dng luOn thircthtrc
hiên các quy djnh phông, chông djch COVID-19: luôn deo
khâu trang; hmn chê tiêp
xüc, tp trung ni dông ngtxai; this&ng xuyên sat khuan tay bang dung djch sat
khuân; nâng cao tinh than eãnli giác, pMi hop thông báo vài ca quan y tê khi phát
hin cac tnrong hop tr& ye 1ir cac o
djcli thuôc Quãng Ninh, Hâi Dwing Va các ô
dich khác trén cã ni.r&c, các trithrig hop nghi ngâ mc bnh dé thrc hin các bin
pháp phông, chOng dlch, kip thai to chCrc 1y mu xét nghiêm, each ly, khoanh
vüng và áp diing hiu qua các bién pháp can thip y té.
c) Các sâ, ban, ngành, dia phtxcing, các hOi, doàn th chun bj kich hoat các
phixong an và bién pháp irng phó phàng, chông djch COVID19 a rn1rc dQ cao nhât;
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sin sang trMn khai các hot dông ngay khi có yen cu. Khi phát hin ca rnc bnh
trong cong dông phãi phôi hçp chat chë, trin khai than toe các bin pháp truy vet,
khoanh vi1ng, each ly, xét nghiêrn, diu tn Va các bin pháp can thiêt, dc bit là
truy vet, khOng dê dich lay Ian ra cong dng.
2. S& Y t chi.i tn, phi hop vài COng an thành ph, UBND các qun, huyn
và các co' quan, don vi lien quan:
2.1. Ap ding các bin pháp phàng, chng djch, 1y rnu xét nghirn COVID19 dOi vi các tru'äng hcp có nguy co' lay nhirn, cii the nhu' sau:
a) Các tru'àflg hçrp tip xi.c gAn vó'i bnh nhân COVID-19 (Fl): cách ly tQtp
trungdü 21 ngày kê tir ngày tip xüc 1n cui vâi ngun lay, lay mu xét nghirn 03
lan: lan 1 vào ngày phát hiên, ln 2 vào ngày 14, ln 3 vào ngày 21 ke tr ngày tiêp
xüc vái nguOn lay. Nêu tir lüc tiêp xüc vo'i nguOn lay den liic phát hin trén 12
ngãy: lay rnâu xét nghirn 02 lan: 1n I vào ngày phát hiên, lan 2 vào ngày thir 21
kê tCr ngày tiêp xüc voi nguôn lay. Dia diem cách ly: Khu k tic xá phIa Tây thành
phô (qun Lien Chiêu).
b) Nguà'i dan dã tüng di dn, v tr thành ph ChI Linh, tinh Hãi Dtrcng
trong thai gian tir ngày 01/0 1 /2021 — 12/01/2021 Va San bay quOc tê Van Don, tinh
Quãng Nirth tir ngày 05/01/2021 — 10/01/2021 den nay: 1y mâu xét nghirn SARSCoV-2, tn van cho nguài du'o'c l,y rnu thuc hiên các bin pháp phông, ehông djch
COVID-19:hn chê tiêp xiic, di chuyn trong thôi gian chà' kêt qua xét nghim,
luOn deo khau tnang, sat khuân tay và không tharn gia các hoat dng dông nguYi.
c) Ngu'i v ti'x tinh Hãi Duang tix ngày 13/01/2021 (tInh tr 1iic thi khói tinh
Hài Duo'ng): Cách ly y tê tai nhà dü 21 ngày ke tr ngày ri khOi, lay rnâu xét
nghirn 03 lan: lan 1 vào ngãy phát hiên, In 2 vào ngày 14, lan 3 vào ngày 21 kê t1
ngày ri khOi. Nêu tir kic nài khOi dn I(ic phát hin trén 12 ngày: lay man xét
nghim 02 lan: lan 1 vào ngày phát hiên, lan 2 vào ngày thir 21 k ti' ngày thi khôi.
d) Ngu'ô'i v tr tinh Quáng Ninh iii ngày 18/01/2021 (tInh tr lüc ri khôi tinh
Quàng Ninh): Cách ly y t ti nhà dü 21 ngày k tii ngày räi khOi, lay mâu xét
nghiêrn 03 lan: lan 1 vào ngày phát hiên, !èin 2 vào ngày 14, lan 3 vào ngày 2ke tir
ngày ni khOi. Nêu tr kic ni khOi dn Iiic phat hin tren 12 ngày: lay rnâu xét
nghirn 02 lan: lan I vào ngày phát hiên, ln 2 vào ngày thir 21 ke tü ngày rOi khOi.
* Riêng ddi vó'i nhiing nguài ve tic San bay Van D3n, thô'i gian tInh tfr ngày
11/01/2021.
d) Ngu'O'i tth v tü các yang dich thuc thành ph Ha Ni, thành phô Hài
Phàng, tinh Bäc Ninh, tinh Hàa Binh, tinh Gia Lai và các vIng djch khác theo
thông báo cCia B Y tê, ngu6'i nghi nga là Fl, F2: chü dng khai báo vi chInh
quyên, co' quan y té dja phuong d du'o'c tu vn và ap diing các bin pháp can thip
y te phà hgp; chju trách nhim trtró'c pháp Iut nu k.hông t1r giác khai báo vái co'
quan chüc näng.
e) Ngu'âi di v tr djch va các khu vuc phong tOa tInh tir ngây djch duçc
xác djnh và khu vixc do duçc phong tOa: each ly tp trung và lay mâu xét nghim
nhi,r diem a, khoán 2 COng van nay. Dja dirn cách ly: Khu k tue xá phIa Tây,
thânh phO (qu.n Lien Chiêu). Dôi vi nguO'i di ye tü o djch và các khu vre phong
tOa trong vOng 21 ngày tru'óc khi ô djch du'Gc xác dinh, khu vi1c do thrcic phong tOa
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thI ti1 theo dOi si'rc ld1ôe ti nhà, h.n ch tip xüc vOi nhttng ngithi xung quanh
trong vông 21 ngày kê tr ngày thi lthôi.
g) Ngui CO du hiu nghi ngi m&c bnh hoac cO tin sir djch t lthong rO
rang: thrc hin lay rnau xét nghim va áp diing các bin pháp can thip y tê theo
quy djnh.
2.2. Tip tic chi dao thirc hin các ni dung tui Cong van s 488/UBNDSYT ngày 28/01/2021 Va các chi 40 kMc cQa UBND thành phô; quyêt 1it phôi
hqp triên lthai, tham mtru thrc hin hiu qua. các bin pháp phông, chông djch
COVID-19 trên dja bàn.
3. S Cong Thng:
Chñ trI, phi hqp vâi UBND các qun, huyn Va các cci (plan, d(Yn V 1in
quan tang cu?mg các bin pháp ki&n tra, chn chinh dôi vâi các chq, trung tam
thuGng mti, siêu thj, cra hang tiGn 1i trén dja bàn; yêu câu toàn b quãn 15', nhân
viên, tiêu thi.rong và ngirii dan bt buOc deo khâu trang và sat khuän tay, gitt
khoáng each tnrâc khi vào mua sam, sir 4ng djch vii.
4. S& Giao thông v3n tãi:
Chü tn, ph6i hçip các co quan, don vj lien quan tang cithng các bin pháp
kiêm tra, CO bin pháp phôi hop, yêu cAu t& cà các cá than, to chi'rc, cci quan, don vj
lien quan nghiem tñc thrc hin cac bin pháp dam bão phông, chong djch COVID-19
(deo khâu trang, sat khuân tay, giü khoãng each, khai báo y th...) theo quy dnh tai nha
ga, ben Xe, san bay, câng bin, phuong tin giao thông cong cOng.
5. Sâ Lao dng-Thuang binh Va Xà hOi, Ban Quan 15' các dr an, Ban Quân
15' các khu cong ngh cao và các khu cong nghip:
Phi hcip các cci quan, don vj lien quan tang cuEing các bin pháp kiërn tra,
chân chinh, yeu cau thre hin nghiem tue các bin phãp phông, chông dch COVID19 ti các cci sâ san xuât, kinh doanh, nhà may, khu cong nghip, xl nghip, khu chC
xuât trên dja bàn theo huOng din cua BO Y tê.
6. Si Du ljch:
ChU tn, phi hop vài UBND các qun, huyn và các cci quail, don v lien
quan tang ctthng the bin pháp kiêm tra, yéu can các cci s luii trU nghiem tue thçrc
hin các bin pháp khai báo y tê phOng, chng djch COVID-19; thông báo cho cci
quan y tê dja phtrcing khi phát hin các trueing hop trâ vê/dên tei Quáng Ninh, Hãi
Duxong và các vüng djch khác, cac trueing hop nghi ngei mac bOnh dê ap 4ng eác
bin pháp phong, chOng djch kjp thou.
7. S& Giáo dic va Dao tao, Di hçc Da Nng:
Chi dao các co sei giáo dic, dy ngh trên dja bàn tang etreing the bin pháp
phông, chOng djch COV]ID-19 tai trueing hoc; dam bão an toàn dOi veii hçc sinh,
sinh viên, giáo vien và ngueii lao dng trweic, trong và sau khi den trueing;
8. Sei Thông tin và Truyn thông:
Tang cueing truyn thông rng rãi các nOi dung nêu trên dê nguxeii dan hiu
và thujc hin, tich crc phôi hop vâi các Co quan chirc nang thi:rc hin hiu qua các
bin pháp phông, chông djch COVID-1 9 trén dja ban.
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9. Cong an thành ph ph& hap chat chë voi S& Y t& UBND các quQn huyn
và cac co' quan, dan vj lien quan:
a) Tang cu'ông rà soát ti cac cü'a ngO ra vao thành ph& tti cQng dng dan
Cu', kjp thai phát hin cac tru'à'ng hap nêu trên d ap di.ing các bin pháp can thip y
tê phü hp.
b) Diu tra, truy vt, khoanh vng, áp ding bin pháp cách ly y M di vOi
nhUng tru'à'ng hcp có nguy ca lay nhim va các tru'àig hçip lien quan.
c) Giárn sat vic thirc hin cách ly y t di vi cac tru'ng hcp cách ly y M ti
nhà; darn bão an ninh trt tir ti các ca so' cách ly t.p trung trên dja bàn.
10. UBND các qun, huyn:
a) PMi hgp chAt chë vOi S Y th, Cong an thành ph và các co' quan, do vj
lien quan, chi do chmnh quyên và các ca quan, ban, ngành, doàn the dja phuang rà
soát, kjp thO'i phát hin các truO'ng hap nêu trén ti cong dông dan cr dê áp ding
các bin pháp diêu tra, truy vet, khoanii vüng, can thip y tê phfi hp.
b) Ban hành hoc üy quyn ban hành Quyt din.h áp dçing bin pháp cách ly
y té dôi vâi các tnrng hçp thuc hiên cách ly y tê tai nhà trên dja bàn; chi do cap
giây xac nhan hoàn thành cách ly y t theo quy djnh.
c) PMi hpp kim tra, giárn sat, darn báo viêc cách ly y t ti nhà và Co' sO'
cách ly y tê tp trung trên dja bàn.
d) Tang cu'à'ng kirn tra, xü' phat các trLrng hyp không deo khu trang, tp
trung dông ngu'O'i, vi pharn các quy dinh phàng, chông djch ti nai cong cong, lam
ãnh hixâng den cong tác phàng, chng dlch trén da bàn.
11. Các sO', ban, ngành, UBND các quin, huyên tng hcip các hott dng dä
triên khai trong ngày, báo cáo két qua kiêrn tra, các dê xuãt, kiên nghj lien quan den
cong tác phông, chông djch COVID-I9 v SOY tê - Ca quan thua'ng trirc Ban Chi
do phOng, chOng djch COVID-19 thành ph tru'O'c 15h00 hang ngày de tOng hcip
báo cáo UBND thành phO (báo cáo gci'i v PhOng Nghip vi Y - SO' Y te, dia chi
email: nghiepvuysyt@danang.gov.vn)
Nhân du'ac COng van nay, yêu cu cac sO', ban, ngành thuôc UBND thành
phô, UBND các qun, huyên và d nghj fly ban MAt trn TO quôc Vit Nam thành
phô, các hi, doàn the, các co quan lien quan trên dja bàn thành phO triên khai thrc
hin; kjp thO'i báo cáo, dê xuât xr l nhQ'ng vràng mc trong qua trinh thirc hin dé
dam bào hiu qua phông, chOng djch./.
Ncti nhán:
- Nhtr tt'ên;
- VPCP, Bô Y tê (báo cáo);
- TTTLJ, IT HDND TP (báo cáo);
- B Tu lnli QK 5 (phôi h9.p);
- Các UV Ban TVTU;
- CT và PCT UBND TP;
- Các qun, huyii üy;
- CVP và PCVP VP UBND Tp;
- Các ca quan thông tin, báo clii;
- Luu: VT, SYT, P.KGVX.
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