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UBND TINH QUANG TRI
BCD PHONG, CHONG
D4CH COVID-19

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - H,nh phüc

S:5q3/BCD-VX

Quáng Trj, ngày.4 tháng 12 nám 2020

V/v Hixàng dn mt s6 nOi dung
ye phông, chông djch Covid-19

KInh güi:
- Các S&, ban ngành, doàn th cp tinh;
- UBND các huyn, thj xä, thành phô.

TInh dn nay, thành ph Ht ChI Minh dâ. qua 20 ngày không ghi nhn them
tnthng hçip mc mói Covid- 19 trong cong dông. Tuy nhiên, tInh hInh djch Covid-19
i nhiêu nu6c trên the giâi và khu virc van dang diên biên hêt süc phüc tp, khó
1u?ng, nguy cci djch xâm nhp vào dja bàn tinh van tiêrn an cao.
Nhm dam bào duy trI cong tác phông, chng djch COVID- 19 hiu qua, Ban
Chi do phông, chông djch COVID-19 tinh yéu câu các c quan, don vi, dja phiicing
thirc hin các ni dung sau:
1. Tip tiic quân 1 chit chê xut nhp cânh; xir 1 nghiêm các trueing hcp nhp
cãnh trái phép; thirc hin nghiêm ng.t các quy djnh ye cách ly và quân 1 y tê sau
each ly.
2. Ban Chi dao phông, chng djch COVID-19 cac huyn, thj xä, thànhph tip
tiic hu9ng dan can b, nhân dan thirc hin tot yêu câu 5 K trong phông chông djch
nhu khuyên cáo cüa B Y tê.
3. Nhm thun lçii trong cOng tác t chirc cách ly và thu phi cách ly theo quy
djnh, trên cci sr thông nhât gita các dcin vj lien quan; Ban Chi dao phông, chông djch
COVID-19 tinh yêu câu:
-B Chi huy Quân sir tinh chju trách thim tO chirc thu phi each ly và Trung
tam Kiêm soát bnh tt tinh chju trách nhim thu phi xét nghim SARS-CoV-2 cho
ngu?ii nhp cânh tai các Cüa khâu. Tri.ring hçxp nhtp cánh qua &r&ng tiêu ng.ch dirge
phát hin ti cong dông và dirge cách ly tp trung theo quy djnh: B Chi huy Quân sir
tinh và Trung tam Kiêm soát bnh tt tinh to cht'rc thu phi ti ca s& cách ly tp trung.
Tré em dui 6 tuôi dirge min chi phi cách ly. DOi ti.rgng là h nghèo thI các ca quan,
dan vj tong hçp kinh phi kern bàn sao cOng chüng so h nghèo gri Sâ Y tê (co quan
thung trrc Ban Chi dao phông, chông djch Covid-19 tinh) dê trInh UBND tinh xern
xét, h trçi kinh phi.
- Tnthng hçip ngu?ii each ly chuyn tr cách ly tp trung sang cách ly diu trj ti
ca sâ y t& B Chi huy Quân sir tinh chju trách nhim chuyên chi phi each ly cho ca
s& y tê tiêp nhn.
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- Chi phi diu trj ti cci si cách ly tp trung hoc diu trj ti Ca s& y t thI Ca
y tê thu phi theo quy dlnh hin hành.

so

ni dung v thu phi each ly và xét nghim SARS-CoV-2 tii van ban nay
thay the cho ni dung ti Cong van 1844/CV-BCDPCD ngày 09/12/2020 cüa Ban
Chi dio phông, chông djch Covid-19 tinh./
Cac

so

Noi iihçin:
- Nhtr trên;
- Thânh viên BCD PC djch Covid-19 tinh;
- Luu: VT, VX.
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