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UY BAN NHAN DAN 
THANH PHO BA NANG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

Dc 1p - Tt•r do - Htnh phüc  

Dà N&'ig, ngày .sr tháng olnám 2021 
S: //R /.UBNP-SyT 

V/v tip tic quy& 1it trin khai cong 
tác phOng, chng djch COVID- 19 

 

KInh gài: 

 

- Các si, ban, ngành, hi, doàn th; 
- Các ca quan trung uo'ng dóng trén dja bàn thành phô; 
- UBND các qun, huyn. 

Ngày 28/01/2021, ngoài 02 tnthng hçip mc COVID-1 9 là bnh nhân 
(BN) so 1552 và BN so 1553, dâ phát hin nhiêu trixng hqp mAc COVID-19 do 
lay lan ti cong dong thuc tinh Quáng Ninh và tinh Hãi Dwng. Ban Chi dao 
Quoc gia phông, chông djch COVID- 19 dA to chüc h9p khân dê triên khai các 
bin pháp khoanh ving, dp djch t?i hai dja phuang trên. 

Xét d nghi cia Si Y t tai Cong vAn s 327/SYT-Nyy ngày 28/01/2021 
ye vic tham rnu'u chi do quyêt liêt tAng cuäng cong tác phông, chông djch 
COVID- 19; NhAm tAng c1.rng, chü dông cong tác phông, chông djch COVID-
19 trên dia bàn thành phô Dà Nng, Chü tjch UBND thành phô yêu câu các s, 
ban, ngành, dja phuong Va dé nghi cac hôi, doàn the, các Ca quan trung uang 
dóng trên da bàn thành phô thirc hién mt so ni dung sau: 

1. Các sO', ban, ngành, dia phuo'ng và d nghi các hi, doàn th& các Ca 
quan trung uang dóng trên dja bàn thành phô: 

- H?n ch t chCrc các sr kiên tp trung dông nguO'i không cn thit; trong 
tnr&ng hqp can thiêt to chirc thI phài dam bão các bin pháp an toàn, phông, 
chông djch COVID-19 theo quy djiTh, dàc bit là deo khau trang, khai báo y tê 
và chuân bj sAn sang các phrnng An truy vet, xi.r l các tInh huông. 

- TAng cuO'ng thirc hiên nghiêm tüc cac vAn bàn cüa Trung uang, Ban Chi 
do QuOc gia phOng, chông dich COVID-19 và chi dao UBND thânh phô Va 
Ban Chi do phOng, chông djch COVID- 19 thành phô, tp trung thirc hin Cong 
vAn sO 867 1/UBND-SyT ngày 30/12/2020 ye viêc tAng cu&ng phông, chông 
djch COVID-19 Va các djch bnh trong djp Tét Nguyen dan và Lê hi müa xuân 
2021, Cong vAn so 197/UBND-SYT ngày 14/01/2021 ye tiêp tiic tAng cu'O'ng 
cong tác phông, chông djch COVID-19, Cong vAn so 229/UBND-SyT ngày 14/01/2021 ye phông, chông djch COVID-19 tai sir kin tp trung dông nguO'i. 

- Sn sang cáo ngun lrc, chun bj kIch hoat cac phuang an, kjch bàn 
phông, chông djch COVID- 19 ti cáo ca quan, dan vj, dja phuang tüy theo diên 
biên cüa dich bénh. 



2 

- CAn th chüc nAng, nhiêm vi, chü dng chun bj nhân 1irc, Ca s6 các 
phuang tin, trang thiêt bj, trang phitc bâo h phông, chông djch COVID-. 19 
trong tInh huông can thiêt. 

- Khi phát hin ca mc bnh trong cong dng: S& Y t, Cong an thành 
phô, B Chi huy Quân sir thành phô, UBND các qun, huyn và các ca quail, 
dan vj lien quan phài triên khai ngay các bin pháp truy vet, khoanh vüng, cách 
ly, xét nghim, diêu trj và các bin pháp can thiêt, dc bit là than tôc truy vet, 
không dê djch lay lan ra cong dng. 

2. Yêu cu toàn b can b, cong chc, viên chüc, ngi lao dng và ngui 
dan trên dja bàn thành phô: 

- Thi.rng xuyen theo dôi thông tin trên các phirorng tin thông tin, báo 
diên tü, nguôn tin trtrc tuyên chInh thông dê biêt ctixcic ljch trInh di chuyên, yêu 
to djch tê cüa các trtthng hcip lay nhim tai cong dông; nêu tr& ye tr tinh Hâi 
Drnng hoc tinh Quàng Ninh hoc có lien quan den bnh nhan, nh&ng dja diem, 
các trumg hçp tiêp xiic vói bnh nhân thI chü dng khai báo ngay vói ca quan y 
tê dja phuang (theo so din thoai dInh kern Cong vAn nay) dé duc tu van, kjp 
thi áp diving các bin pháp can thip ytê phü hcip, ci the: 

+ NhIng ngthi rôi khOi tinh Hài Duang tr ngày 13/01/2021 dn thành 
phô Dà NAng. 

+ NhQng ngui thi khôi tinh Quãng Ninh tr ngày 18/01/2021 dn thành 
phô Dà NAng. 

Các trithng hgp nay cn chü dng han  ch tip xüc vo'i ngix&i xung quanh, 
tir cách ly, theo döi sirc khOe tai nha trong vông 14 ngày kê tü ngày den cac dja 
diem có lien quan den bnh nhân hoc tir ngày có tiêp xüc vOl ngui tiêp xic 
v&i bnh nhân dê kjp thai thông báo cho ca quan y tê nêu có các triu ching 
nghi ngô nhiem C OVID- 19. 

- Chi'i dng han ch tham gia các hoat dng tp trung dông ngithi. 

- Nghiêm tüc, tr giác thirc hin các bin pháp phông, chng djch COVID-
19 tai nai cong cong, dc bit là deo khau trang, gifl khoàng cách khi tiêp xüc, 
thi.r&ng xuyên sat khuân tay bang dung djch sat khuan. Cài dt và bt trng dung 
truy vet, irng diing khai báo y te: NCOVI, Blue Zone. 

3. S&Yt& 

- Chun bj sn sang các ngun lc, üng trirc d trin khai ngay các bin 
pháp truy vet, khoanh vüng, each ly, xét nghim, diêu trj phü hgp vOi tInh hInh 
cii the và các phurong an phông chông djch COVID-19. 

- Sn sang phuung an xét nghim din rng bao gm phu'ang an v.n 
chuyên mâu, can b lay mâu, xét nghim, hóa chat, vt tu, sinh phâm. 

- Tip tiic phM hçp vOi Càng v1i hang không min Trung, Câng vi Dà 
Ning, Cong an thành phô, SO Du ljch, UBND các qun, huyn và các ca quail, 
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&n vj chirc nàng lien quan tMp tuc quãn 1 cht chë ngu'ôi cách ly, ngu'i nhp 
cãnh. 

- Chi do các bnh viên, co s& y t rà soát, sn sang kIch hoat các phucxng 
an, kê hoach phông, chông djch COVID-19 t?i don vi; dam bão chat ch, cii the, 
không dê bj dng, bat ngô', sn sang rng phó vâi các tInh huông cüa djch bnh 
theo phirccng châm 4 ti ch& 

4. Sâ Giao thông van tài: 

Phi hcp vói Cong an thành ph yeu cu các phuang tin van chuyn 
cong dan tir tinh Hãi Duang và tinh Quáng NinE den thành pho Dà Nng phãi 
thirc hin khai báo y tê và cam két thông báo cho ca quan y tê dja phi.rang den 
liru trü. 

5. Sr Thông tin và Truyn thông: 

- Cp nhât thông tin lien quan ctn các trung hçip bnh nhân COVID-19 
ti các dja phung; có biên pháp thông tin, tuyên truyén cho ngui dan biêt, chU 
dng khai báo voi ca quan chi'xc näng khi di den nh&ng dja diem và có yéu to 
djch tê lien quan den bnh nhân COVJD-19. 

- Truyn thông rng rAi các ni dung nêu trên; tip tc tang cuing các 
bin pháp truyên thông nhàm thông tin, ph biên dê ng1.rii dan chü dng thirc 
hin các bin pháp phông, chông dich COVJD-19 theo quy djnh dé bào v bàn 
than và cong dông. 

6. S& Van hóa và Th thao: phi hçip vôi S& Xây dimg tam dung vic tháo 
dr Bnh vin Dâ chiên tai Cung the thao Tiên Scm. 

7. Bt5 Chi huy Quan slr thànii ph6, Bô Chi huy B di biên phông thãnh 
phô, Cong an thành phô: 

- Chun bj sn sang các ngun 1rc, sn sang kIch boat các hoat dng 
khoanh vüng, truy vet, cách ly cac tru&ng hçp tiêp xüc gân tai cong dông trong 
tri.thng hçip can thiêt. 

- TAng cung pMi hçTp cong tác kim djch y t tai cira khu theo quy 

- Tip tic tAng crô'ng quán l nguôi nuâc ngoài trên dja bàn; kjp th&i phát 
hin, xr l các trixèng hp nhp cánh trái phép. 

- Tang ci.rng kim soát, quàn 1, pMi h giám sat cách ly y t, dam bão 
an ninh, trat tçr tai các c s cách ly tap trung trén dja bàn. 

8. Uy ban nhân dan các qun, huyn: 

- Tip tiic tang clx&ng phong trâo mi ngithi dan là mt chin si trong 
Cong tác phông, chông djch COVID- 19 trên dja bàn; chü dng thông báo cho co 
quan y té, chInh quyen dja phuang khi phát hin ngui dan trâ ye tir tinh Hâi 
Diiang hoc tinh Quang Ninh hoc có lien quan den nMng dja diem, các trung 
hqp tiép xüc vâi các bnh nhãn C OVID- 19. Yêu câu các tnthng hçp nay chü 

djnh. 
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dng han ch tip xüc vâi nguôi xung quanh, han  ch ra khói nhà, theo dôi sirc 
khóe dê kjp thôi thông báo cho cc quan yté nêu có dâu hiu bat thu&ng. 

- Chun bj sin sang các ngun 1irc, sn sang kIch hoat phuang an, kjch 
bàn 1mg phó khi phát hin ca mAc bnh COVID- 19 trong cong dông, dc bit là 
than tôc khoanh vüng, truy vet. 

- Co phuong an chu.n bj sn sang các diu kin d dua vào hoat ctng 
ngay các Ca sâ cách ly y tê tp trung trén dja bàn trong tru&ng hçip can thiêt dê 
bão dam hiu qua phông, chông djch COVID-19. 

- Rà soát, kin toàn, kIch hoat lai boat dng cüa T COVID-19 cong dng 
dê tAng cung cong tác tuyên truyên, phát hin các tnrông hçp nghi ng mAc 
bnh ho.c có yêu to djch tê lien quan dê kp thôi áp diing các bin pháp phông, 
chông djch phü hgp. 

- TAng cuông kim tra, giám sat, xtr pht các trung hçip không tuân thu 
các bin pháp phông chông djch COVID- 19, không deo khâu trang nai cong 
cong, to chlrc tp trung dông nguôi không dam bão các bin pháp phông, chông 
dich. 

9. VAn phông UBND thành pM 

Thành 1p T Kim tra tip tiic giám sat djnh k hoc dt xut vic thirc 
hin các bin pháp phông, chông djch COVID-19 tai mt so khu v1rc trén dja 
bàn: siêu thj, chg, bnh vin, ga tàu, ben xe ...; báo cáo, dê xuât UBND thành 
phô xem xét chi do, xà 1)2 theo quy djnh. 

Nhân ducic Cong vAn nay, yêu cu các s&, ban, ngành, TJBND các qun, 
huyn Va dé nghj các hi, doàn the, các cc quan trung uang dóng trên dja bàn 
thành phô triên khai thrc hin; kp thi báo cao, âê xuat xi:r 1)2 nhng vu&ng mAc 
trong qua trInh thixc hin, dam bâo hiu qua phông, chông djch COVID- 19 trén 
dja bàn thành phô./ 

Nal nhán: 
- Nhu trên; 
- VPCP, Bô Y té (báo cáo); 
- TTTU, U IIDND TP (báo cáo); 
- B Tu' 1nh QK 5 (phôi hqp); 
- Các UV Ban TVTU; 
- CT và PCT UBND TP; 
- Các qun, huyn iy; 
- CVP vâ PCVP VP UBND Tp; 
- Các ca quan thông tin, báo chI; 
- Luu: VT, SYT, P.KGVX. 
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A Phu 1ic 
THONG TIN DI1ONG DAY NONG Kill CAN LIEN H 

STT TTYT QUiN, HUYJN SO DIN THO3I 

1 Trung tam Kim soát bnh tt thânh pM 0905.108.844 

2 TTYTquânHaichau 0868.523.295 

3 TTYTqunThanhJ<je 0868.523.285 

4 TTYTqunScynTra 0868.523.283 

5 TTYTqunLienchju 0868.523.284 

6 TTYTqunCmLé 0868.523.297 

7 TYTqunNgtiHànJis 0777.487.863 

8 TTYThuyênHoàvang 0911.517.709 



T1KHAIyTE 

1. Ho ten:  
2. Giâi tInh 0 Nam 0 Nt 
3. Quc tich: 0 Viêt Nam 0 Khác  
4. Dja chi lien lc tai Vit Nam. S nhâ: dithng  

Tô(Thôn): Phurng/Xa:  
Quniuyn Tinh/thành phô:  

5. Diên thoai:  
TRONG VONG 14 NGA' Y QUA ONG/BA'.• 
6. Co sang hoc dã dn nol cO dlch liru hành: 

0 Co (tr ngày . . . ./...../.....den ngày ....../....../202 ) 0 Không 
Nêu có, cii the (ngay nào di den xã, phiing, huyn, tinh nào): 

dtrqc xác dlnh hoic nghi ng?r nhim COVID-19 
./ / ) DKhông 
O Ho 0 Sot t°  0 Khó thâ 
O Dau h9ng 0 Khac  
O Không có triu chüng 
O Gan DThân DPhôi OTim mach 
O Cao huyêt ap DTiêu dixông 0 Khác  
O Không có bnh m?n tInh 

Tôi cam két thông tin trên là dtng sr th tôi hié'u rcng nêu czing 
cap thông tin 

sai có the dan den hu qua nghiêm trQng. 
Tôi sê thông báo vâi y té dia phuvng tçii nc'i luji trz và chjii trách nhiêm hoàn 
toàn ye thông tin dâ cling cap. 

Dà Nàng, ngày ......tháng.....nàm 2021 
Ngu'ô'i diên thông tin 
(K3 và ghi rô hQ ten) 

9. Co bnh man tInh: 

7. Co tip xñc vó'i ngtrôi 
0 Co (ngày tiêp xzc:. 

8. Hin dang cO triu 
cli frng: 
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