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V/v Tang cng các bin pháp phong,
chông djch COVID- 19 trong tinh hInh mi

KInh güi:

O>./'

- Các Si, ban ngành, doàn th cp tinh;
- UBND các huyn, thj xã, thành phô.

Hin nay, tInh hInh dai djch COVID- 19 trên the gith vn dang din bin ht
sirc phirc tap. Tii Vit Nam, dã ghi nhtn các ca lay nhim ttr ngiri nhp cành trong
thai gian cách ly sau gân 3 tháng không có trung hçip lay nhim trong cong dng.
Mc dü, tInh den thii diem nay, tinh Quáng Trj van dang kiêm soát tot tInh hinh djch
COVID-19, nhisng van tiêm an nhiêu nguy co lay nhiêm djch ttir các dja phuang
trong nixâc và nuâc ngoài.
Thirc hin clii dao cüa Thu ti.rémg Chmnh phü ti Cong din s 1 699/CD-TTg
ngày 02/12/2020 ye tang cumg phông, chông djchCOVID-19; nhäm báo v sirc
khOe nhân dan trong tInh hInh mói, UBND tinh yêu câu các Sâ, ban ngãnh, doàn the,
UBND các huyn, thj xà, thành phô tp trung thirc hin các ni dung sau day:
1. Quán trit tinh thin ch6ng djch vâi mirc d cánh giác cao nhAt; tuyt di
không lo là, chü quan truOc nguy co djch bnh. Ngithi dirng dâu co quan, don vj, da
phuong chju trách nhim to chirc triên khai thirc hin nghiêm các bin pháp phOng,
chông djch ti co quan, dcm v, dja phiiong mInh.
2. Chi do thirc hin nghiêm tüc yêu cu 5K trong phông chng djch bnh nhu
khuyên cáo cüa Bo Y tê (Khau trang - Khir khuân - Khoãng cách - Không tii tp Khai báo y tê); bat buc deo khâu trang ti noi cong cong: Co s y té, chq, siêu thj,
bn Xe, ben cãng, ga táu, trén phi.rong tin giao thông cong cong, trung h9c, co th
san xut; rtra tay thuông xuyên bang xà phOng hoc dung djch sat khuân, giü khoáng
each an toàn khi giao tiêp.
3. KhOng t chüc các hot dng, sir kin tp trung dông nguôi nu thông thirc
sr can thiêt; trueing hcp can phãi to chirc thI ngithi dung dâu, co quan tO chüc phái
thirc hin nghiêm các bin pháp phông, chông djch theo dung quy djnh.
4. SâYtê:
- Chü trI, phi hçip các ngành lien quan rà soát lai kjch ban phông chng djch
COVID- 19 cüa tinh; san sang kIch hot phuong an chông djch trong tnràng hgp có
djch xày ra tren dja ban.
- Nâng cap d phông, chng djch COVID-19 t?i các co s y té; san sang, dam
bão dày dü hOa chAt, vt tu, phuong tin phông, chông djch; tang cithng näng lirc xét
nghim SARS-CoV-2 dáp irng v61 tung cap d djch.
- To chuc khai báo y tê bat buc di vái ngixOi trâ v ti vung có djch trong
nuâc. Co van bàn huung dn cii the quy djnh cách ly y te tai nba.
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- T chüc thu phi cách ly tp trung vâ phi xét nghim SARS-CoV-2 theo quy
dlnh ngay t?i các Cira khau dôi vOi nguOi nhp cãnh tnrOc khi nhp cánh, min thu
phi dôi vOi tré em du'Oi 6 tuôi.
5. Bô Chi huy Quân sir tinh ph& hçip v&i SO Y t và các dja phrcing tang
cithng rà soát quy trInh each ly tp trung, dam báo thirc hin nghiêm ngt hot dng
to chirc each ly tp trung, tuyt dôi không dê lay nhiêm tr các Co sO each ly ra ngoài
cong dông. Tiêp tiic rà soát co sO vt chat các dja diem cách ly, sin sang phiscmg an
bô sung, mO rng dja diem cách ly theo thu câu phàng, chông djch.
6. B Chi buy b dti Biên phOng: Tang cu'&ng tun tra, giám sat chit chë tai
các khu vrc biên giOi du&ng b, ti các khu virc CCra khâu dé phát hin sOm, ngän
chn kjp thOi; xfr 1 nghiêm các tnrOng hçp nhp cành trái phép, khai báo khOng
trung thrc, không tuân thu thirc hin các bin pháp phông, chông djch.
7. SO Ngoi vii: Thông báo dn Co quan dai din ngoi giao cUa ta ti nuOc
CHDCND Lao Va nguOi Vit Nam 0 ni.rOc ngoài, nguOi nuOc ngoài thuc din thrqc
phép nhp cành ye các quy djnh, yêu câu trong cOng tác phông, chông djch hin nay.
8. SO Thông tin và Truyên thông: HuOng dn CáC co quan thông thn, báo chI
thuing xuyên cp nht tInh hInh djch và các chi do cUa các cap có thâm quyên ye
cong tác phông chông djch.
9. SO Tài ChInh: Can di, dam bâo ngun kinh phi d phc v cong tác phông,
chông djch.
10. UBND huyn, thj xâ, thành ph:
- T chOc tOt vic khai báo y tê, giám sat nhüng nguOi ttr vüng có djch trong
nithc ye Quãng Trj theo hithng dan cüa ngành Y té.
- T chüc tt each ly tp trung, giám sat each ly tai nhà, fbi hxu trà; phi hcip
các ngành chirc nãng xO l nghiêm các to chrc, cá nhân nêu dé xây ra sai phm lam
djch COVID-19 lay nhim trong cong dOng.
- Chi dao các co quan chuyên mon trén dja bàn thông tin tinh hInh djch bnh
Covid- 19 trên h thng truyên thông xâ, phi..rOng, thj trân dé ngirOi dan chü dng thirc
hin dy du các bin pháp phông, chOng djch.
- UBND các huyn biên giOi cO hrc lixqng phi hçp vOi BCH Biên phOng tinh
tang cuOng cong tác tuân tra d9c tuyên biên giOi.
Yêu cu SO, ban ngành, doàn th và UBND các huyn, thj xä, thành ph
nghiêm tue t chtrc thirc hin./. Noi n/iin:
- Nhu trén;
- Thir&ng tri,rc Tinh ciy;
- Thuo'ng tri,rc I-IDND tinh;
- CT, các PCT UBND tinh;
- Các Huyn y, Thi üy, Thành y;
- TV BCD phóng chong dch Covid-I9 tinh;
- Luu VT, VX.
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