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- Uy ban Mt trn T quc tinh; 
- Các sâ, ban, ngành, doàn the; 
- UBND các huyn, thành phô, th xã; 
- Các co quan, don vj, doanh nghip trên dja bàn tinh. 

Thrc hin Cong din so 95/CD-BYT ngày 28/01/2021 ci1a Ban Chi do 
quc gia phông, chng djch Covid- 19 v t chi.'rc diu tra, x11 1 djch Covid- 19 
trên da bàn các tinh, thành ph; Cong din s 97/CD-BYT ngày 29/01/2021 cüa 
B Y t v vic tang cumg, quy& 1it các bin pháp phông, kiêm soát lay nhim 
Covid- 19 trong các Co s khám bnh, chüa bnh; d tip tiic tang ciiè'ng thçrc 
hin hiu qua các bin pháp phông, chng djch Covid- 19 trên dja bàn tinh, 
Chü tich UBND tinE yêu câu: 

1. Thu trithng các sâ, ban, ngãnh, doàn th& Chü tjch UBND các huyn, 
thành ph& thi. xã và các Co quan, don vj có lien quan, các to chtrc, Ca nhân và 
nguè'i dan trên dja bàn tinh: 

- Tang cuông truyn thông nhm nâng cao nhn thirc, thrc canE giác, tçr 
bào v tnràc nguy co djch bnh trong cong dông; thrc hin nghiêm các bin 
pháp phông, chông djch trong tInh hInh mâi, tuyt di không la là, chü quan. 
Huó'ng dn nguèi dan thçrc hin tot thông dip "5K" gOm: Khu trang - Khü khuân 
- Khoàng each - Không tii tp - Khai báo y t. Yêu cu deo khu trang trên các 
phucmg tin giao thông cOng cong, khu virc cOng cong, noi tp trung dOng ngui; 
cài dt img dyng Bluezone và chü dng khai báo y t. 

- Han ch ti chrc các sir kin tp trung dOng nguii, gi khoãng cách noi 
cong cong. Chü dng phát hin, thông báo cho co quan chiirc näng các tnthng hçp 
nhp cành trái phép, vi phm quy djnh phông, chng djch. 

- Kin toàn ngay Ban Chi dao  phông, chng djch Covid-19 cüa các cp, 
các ngành và các dja phuong. 

- Thçrc hin ch d báo cáo thuè'ng xuyên trithc 16h00' hang ngày và 
báo cáo dt xuât giri Ban Chi dao  phông, chng djch Covid- 19 tinE Thai Nguyen. 

2. SâYtê: 

- Thung xuyên cp nht thông tin v tinh hinh djch bnh, dc bit là tai 
các tinh, thành phô Co ngui nhim Covid-19. Phe,i hcrp vâi Cong an tinh chü 
dng giám sat các trung hçip tr& v tr vüng có djch; kjp thai xác minE, truy vt 
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các tru6ng hçip tip xüc vài các ca bnh d khoanh vüng, 1y mu xét nghim và 
áp diing ngay các bin pháp each ly y tê. 

- Ph& hcip UBND các huyn, thành ph, thj xã khn truo'ng rà soát, nm 
bt tInh hinh sic khöe di vi tt cã nhüng trii&ng hçp tip xüc g.n, có lien quan 
vci các ca bnh, trâ v tr vüng có djch; nu thây có bat kr tmng hçip nào có 
biu hiên s&, ho, ht ho'i, so mcii, mt môi, ó'n lanh  hoc khó thi thI 1p ttrc cho 
cách ly ngay tai  các c sâ y tê vâ lay mâu bnh phâm die xét nghim; thai gian 
xét nghim 1.n 1 xong trithc ngày 01/02/2021. 

- Phi hqp vOi các Co quan thông tn báo chI thông báo, yêu c.0 tt cà các 
truang hçp tr tinh Quâng Ninh, thành ph ChI Linh (Hâi Dixong) di v tinh 
Thai Nguyen tir ngày 10/01/202 1 tr& lai day và các dja dim do B Y t thông báo 
chü dng khai báo y t và thông báo cho co quan y t dja phi.wng d ducic ly 
mu xét nghim, each ly theo dôi src khôe dôi vâi tat cã các tnrang hcTp Fl, F2 
và các trirô'ng hçrp nghi nhim khác. 

- KIch boat các co s& diiu trj m& rng phic vv Cong tác phông, chng djch 
Covid-19 tai  các don vj: Bnh vin Chinh hInh và Phic hM chirc nng Thai Nguyen, 
Tnrmg Cao dng Y t Thai Nguyen, Trixang Cao ding Six phm Thai Nguyen 
và Truang Cao dng Cong ngh và Kinh te Cong nghip. 

- Trin khai quyt 1it các bin pháp d bâo v 1c luçmg tuyn d.0 chng 
djch là nhân viên y t; thrc hin 1y mu xét nghim toàn b nhân viên y t và 
cung cp dy dü trang thi& bj phông h cá nhân, kim soát nhim khun cho 
nhân viên y t theo quy djnh; tuyt di không d nhân viên y t lay nhim Covid-19. 

- Chi dao  các cci s& y th thrc hin nghiêm Cong din s 97/CD-BYT ngày 
29/01/2021 cüa B Y t; rà soát 'ai may thâ, và các trang thit bj khác, co s 
thuc, 4t tu ph'iic vi cong tác phông, chng dch. 

3. Sâ Giao thông 4n tài: Tang cuang kim tra, giám sat cong tac phông, 
chng djch Covid- 19 tai  nhà ga, ben Xe, phucing tin giao thông cong cong;  chi  dao 
các nhà xe phài ghi chép day dü thông tin hành khách di chuyen trên các tuyn 
lien tirth dc bit là hành khách di và dn tr các tinh, thành ph dang có djch bnh 
ngoài cong ding. 

4. S& Giao dic và Dào tao:  CM  dao  các Co sO giáo dic dào tao  trên dja 
bàn tinh thc hin nghiêm các bin pháp phông, ch6ng djch Covid-19 tai 
truang h9c theo huOng dn cüa B Giáo dc và Dào tao  và ngành y t, d.c 
bit là deo khu trang và rüa tay sat khuk; dmg t chtc các boat dng ngoi 
khóa (dã ngoi, ngày hi, chào cO, th dic dOng nguai...). 

5. SO Tài chinh: Dam bâo kinh phi kjp thai cho ngành y t thirc hin cong tác 
phông, chông djch Covid-19. 

6. UBND các huyn, thành phé,, thj Xã: 

- Chü tjch UBND các huyn, thành ph thj xâ chju trách nhim toàn diên 
cOng tác phông, chông djch Covid- 19 tren dja bàn; dam bâo dU ngun lirc cho 
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cong tác phông, chng djch theo phucing châm 4 ti ch; chü dtng quyt djnh 
vic t chüc trin khai thc hin cong tác phông, chông dch theo thâm quyên. 

- Khi phát hin có các tnthng hçTp nghi nhim, khn tnro'ng chi dao  các 
&m vj lien quan diu tra truy vt, khoanh vOng xCr tn theo quy dinh,  tuyt d& kbông 
dirçc d dch lay lan ring. 

- Clii dao  1irc luçmg chiirc nng ti&i hãnh xir pht tt cá các tnrông hçp không 
deo khu trang trên các phucmg tin giao thông cong cong, khu vçrc cong cing, no'i 
t.p trung dông ngu?i... theo quy djih tai  Nghj djnh so 117/2020/ND-CP ngây 
2 8/9/2020 cüa ChInh phü quy dnh v xir pht vi phm hành chInh trong linh vçrc 
y t. 

7. Di h9c Thai Nguyen, Ban Quãn l the khu cong nghip Thai Nguyen, 
các doanh nghip, Ca sâ giáo dic ngh nghip... chii dng có phuang an h tr9' '/ 
can b, cong nhãn viên, nguài lao dng, h9c sinh, sinh viên... thuc dan vj mInh 
quãn 1 khi không duçc tr& ye gia dInh don Tt do ãnh hithng cña djch Covid-19. 

8. Bnh vin Trung uo'ng Thai Nguyen: Tiêp tc tang euô'ng nãng 1rc 
xét nghim SARS-CoV-2 nh.m dáp 1rng nhu câu xét nghim trên din rng 
trong trutYng hçp c.n thit. 

Can ctr clii dao  cüa UBND tinh, các Ca quan, don vj, dja phuang t chire 
trin khai thuc hiên./. 2, -— 
Noinhân: 
- Nhu trên; 
- BCDQG phông, chng djch Covid-19 (b/c); 
- Van phông ChInh phü (b/c); 
- Thirô'ng trirc Tinh üy (b/c); 
- Thir&ng trirc HDND tinh; 
- Doàn Dai biêu Quôc hôi tinh; 
- Chü tich và các PCT UBND tinh; 
- Các huyn Uy, thành Uy, thj üy; 
- TVBCD phông, chong djch Covid-19 tinh 
- Lãnh do Van phàng IJBND tinh; 
- Liru VT, KGVX. 2W 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

