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CONG DIN 
Thirc hin cách ly các trtrong hçrp di dn các dla  diem 

có nguy cii lay nhim vi rat SARS-CoV-2 

UY BAN NHAN DAN T!NH QUANG TR diên: 

- Các Co quan, don vj Trung txccng trén dja bàn tinh; 
- Các Sâ, Ban, ngãnh, doàn the cap tinh; 
- UBND các huyn, thj xã, thành ph 
- Các To chirc, Doanh nghip trén dja bàn tinh; 
- bàn the nhân dan trén dja bàn tinh. 

Thirc hin yêu cau cüa B Y t ti Cong din s 11 67/CD-BYT ngày 
29/7/2020 ye vic khân truong rà soát, quân l, thrc hin each ly các tnthng hçp 
di den các dja diem có nguy co lay nhim cao trên dja bàn thành phô Ba Nng; 
Chi thj sO 1 1/CT-UBND ngày 30/7/2020 cüa UBND tinh ye vic tiêp t1ic thirc 
hin các bin pháp phông, chOng djch Covid- 19 trong tInh hInh mâi trên dja bàn 
tinh, UBND tinh yêu câu: 

- Sà Y t chü trI, phi hçp Cong an tinh Va UBND các huyn, thj xa, 
thành phô lien quan khân tri.rong tiên hành rà soát 1p danh sách tat Ca CC 
tr1rng hçip trên dja bàn dã tirng di den thành phô Dà Nàng và các dja phucing có 
djch ti'r ngày 01/7/2020 den 28/7/2020; yêu câu tat cã các trueing hqp nay thrc 
hin ngay vic khai báo y tê, giám sat, cp nht tInh hinh sirc khOe; sang lQc, xác 
minh các tmng hçip có nguy co lay nhiêm, to chrc each ly y tê phü hçp theo 
hixng dan cüa Ban Chi d?o  Quôc gia phOng, chông djch Covid-19 và Bô Y té; 
lay mâu xét nghirn phát hin sam các tnthng hqp mac bnh dé tránh lay lan 
djch bnh ra cong dOng. 

- Thrc hin ngay bin pháp each ly tp trung dôi vâi các trithng hqp sau: 
Bnh nhân ni trü, ngtxai nhà bnh nhân, ngi.thi chäm soc bnh nhân, nguai trng 
lam vic, thirc tp tui Bnh vin C Dà Näng, Bênh vin Ba Nàng, Bnh viên 
Chinh hinh và phiic hôi chiirc nãng Dà Nng, Bnh vin Hoàn M Dà Nng dâ 
tr& ye dja phuong ke tr ngày 17/7/2020 den nay. Giao Ban Chi do phOng, 
chng dlch  các huyn, thj xâ, thành phô chju trách nhim tO chüc và dua các 
truang hqp nay den cách ly tp trung ti Co sâ cách ly tp trung tren dja bàn. 
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TICH 
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- Các tru1ng hcip dâ t1xng di dn cac dja dim có nguy co lay nhim cao 
khác trong các thông báo khân cüa B Y tê, yêu câu each ly y tê ti nhà, nai km 
trü. Tiên hành lay mu xét nghim tat câ các tnrmg hçvp nêu trên và 1p danh 
sách các trtr?mg hcip có tiêp xiic gán dê thirc hin các bin pháp giám sat, each [y 
phü hqp, kjp thôri. 

Yeu c&u toàn th các ca quan, dan vj, các cp chInh quyn dja phucing vâ 
toãn the nhãn dan trong tinh nghiêm the thrc hin nhftng ni dung ti Cong din 
nay. Giao Cong an tinh chU trI, phôi hqp các ngành lien quan và UBND các 
huyn, thj x, thành phô chi dao  các 1irc krçmg chüc näng tai  co s& thng cr&ng 
kiêm tra, giámsát vâ xü l nghiêm dôi vài nhUng tnr?ing hçip không chap hành 
các quy djnh ye phông, ehông djch Covid-19./.j  

Nui nhn: 
- Nh!.r trén; 
- B Y t; 
- Thung trrc Tinh üy; 
- Thumg trrc HDND tinh; 
- Chü tjch, cáo PCT UBND tinh; 
- TV BCD phéng ch6ng Co vid- 19 tinh; 
- Urn VT, VX. 
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