
TM. UY BAN NHAN DAN 
cirU TICH 

HU TIC% 

UV BAN NHAN DAN CONG HOA XA 1191 CHU NGHIA V1T NAM 
TINH QUANG TRI Bôc 1Ip - Tu' do - Hnh phüc 

So:J&4/UBND-VX Quáng Trj, ngày 114 tháng £ nám 2020 

V/v Thrc hin rã soát và quãn 1 ng.rii 
ct5 nguy c vâi djch Covid-19 

KInh giri: 
-s&Yt 
-Côngantinh 
- UBND các huyn, thj xä, thành phô 

Thirchin yêu cu cüa Ban Chi do Quc gia phông, chng djch Covid- 19 ti 
Cong vAn so 2144/CV-BCD ngày 17/4/2020 ye vic tiêp tic thrc hin vic rà soát va 
quãn 1 ng.r?:ii có nguy cc vâi djch Covid- 19 (sao g&i kern theo), 

UBND tinh có kin nhu sau: 

1. Cong an tinh chü tn, phi hqp S?i Y t& các ngành và da phucmg lien quan 

chi dao to chtrc thirc hin rà soát tat cã các trithng hqp lien quan den ngithi rnràc 
ngoãi, nh&ng ngi.ri có nguy Ca vói djch Covid- 19 dé kjp thôi phát hin, khoanh vüng 
và to chCrc each ly, diêu trj, dp djch theo quy djnh. 

2. Sâ Y t t chüc theo dOi süc khóe hang ngày, t chrc Iy m&u xét nghim 
dôi vâi nhtng tnrmg nêu trên; tong hqp, phan tIch các thông tin ye src khOe 5 ngày 
mt lan (tInh tr ngày 10/4/2020 den khi hêt djch) dé báo cáo UBND tinh, Vin V 
sinh djch t Vin Pasteur Nba Trang và Bô Y tê.I.j 

No'i nhln: 
- N1u trên; 

- BCH Quãn sir tnh; 
- BCH Bô di Biên phông tinh; 
- Liru VT, VX. 





BAN CHI DAO QUOC GIA CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
PHONG CHONG D!CH Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

COVID-19 
Ha Nç5i, ngây 17 tháng 4 nãm 2020 

S: 2144/CV-BCD 
V/v tip tiic thirc hin vic rà soát 
Va quãn 1' ngithi Co nguy Cd vài 

dch COVID-19 

- B5 Cong an; 

- Uy ban nhân dan các tinh, thành ph trirc thuc Trung rc1ng. 

• •. Ti. hin, 9 kiên chi dao  cüa ThU tithng Chinh phU tai  Thông báo,  s 
1 22/TB-VPCP ngày 24/3/2020 cUa Van phông ChInh phU ye vic phông, chông 
d1ch COVID-19, Ban Chi do Quôc gia phông, chông COVID-19 dã ban hành 
Cong van so 1540/CV-BCD ngày 24/3/2020 và Cong van so 1727/CV-BCD 
ngày 29/3/2020 ye vic râ soát và quán 19 ng1.ri nhp cãnh vão Vit Nam; theo 
dótoân b ng.r&i iIhp cãnh vào nu6c ta tir ngày 08/3/2020 phâi duçrc rà soát, 
thông ké và báo cáo ye Ban Chi dao  Quôc gia. Tiêp tic thrc hin 9 kin chi 
dao cüa ThU tuâng ChInh phU tai  phiên hop Thtthng trrc Chinh phU ngây 
06/4/2020; Ban Chi dao  QuOc gia dê ngh B Cong an và UBND các tinh, thành 
phô tip t1c triên khai quyêt lit mt so ni dung sau: 

1. Chi do Cong an tinh, thành ph và chInh quyn da phi..rang phi hcip 
viii các dcrn v lien quan tiêp tc thirc hiên "di t1rng ngö, go t&ng nhà" dé rà 
soát tat ca các trixmg hvp  lien quan den ngwi nuc ngoài, nhüng ngtthi có 
nguy cor  vOi dch COVID-19 và kjp thai pháthin các tnr?Yng hçp mac bnh, 
tránh lay lan dch bnh trong cong dông, ci the nhu sau: 

- Lien quan dn ngithi nithc ngoài: Ngixai nuâc ngoài vào Vit Nam hin 
dang h.ru trU, cu trU ti da phtrang; nguai Vit Nam lam vic vâi ngithi nuñc 
ngoài; nguâi nuàc ngoài vào di du Ich t1r do,. 

- Lien quan den nguäi Vit Nam: Nguai Vit Nam di tir nrnc ngoài ye; 
ng1IYi di t1r hoãc di qua tr ô djch trong nuac; ngi.râi tiêp xUc vâi ca bnh hoc 
tiêp xUc vài nguai tiêp xUc gân vâi ca bnh; nguci song lang thang, cor nha, 

2. Chi do Sâ Y t to chirc theo dOi siirc khOe hang ngày di vâi các 
tnthng hçip nêu trên, to chirc lay rnâu xét nghim dôi vai các tnthng hçp 
có tiêp xUc gân vci ca bnh hoc Co dãu hiu nghi nga nhii sot, ho, dau 
h9flg, khó tha; tong hçp, phân tIch các thông tin ye s1rc khôe 5 ngáy mt 
Ian (tInh tr ngày 10/4/2020 den khi hêt dch) báo cáo kjp thai (theo mu 

Ch;y: 
1_,irti :' 



KT. TRU'€ING BAN 
PHO TRIIONG BAN 

G TRIXC 

gri kern) v các Vin V sinh djch t, Vin Pasteur, BO Y t (Cic Y t d%r 
phOng - Email: baocaobtngmai1.com). 

COng van nay thay th cho Cong van s 21 20/C V-BCD ngày 16/4/2020 
cüa Ban Chi d?o  Quôc gia. 

Ban chi dao  Quc gia d nghj B COng an và Uy ban nhân dan các tinh, 
thành phO triên khai thrc hin. 

Trân trong cam on./. 

Noinhn: 
-NhrKinhgCri; 
- TTg. Nguyn Xuân Phüc (dé báo cáo); 
- PTTg. Vu Düc Dam (dé báo cáo); 
- Thành viên BCD QG ye PCD COVID-19; 
- Van phong BCH TW Dáng; 
- Van phông ChInh phu; 
-BôCôngan; 
- Các Viên VSDT, Vin Pasteur; 
- Sà Y tê các tinh, thành phô (dC thrc hin); 
- Ltru: VT, DP. D Xuân Tuyên 

THUTRUNG BOY TE 



TiNH/THANH PHO BAO CÁO KET QUA 
Rà soát các trLr&ng hçrp có nguy co v&i COVID-19 

 ngày tháng nám 2020 

 

Thông tin S lirçrng % 

1. Nhóm i61 tung 

Ngw&i nzthc ngodi vào Viii  Nam cw trü, hru trt 

Ngzt*i Vit Nam lam vic vói nguài nu-ác ngoài 

Ngttài nithc ngoài vâo di du ljch tr do 

Ngu-ài Vit Nam di tt- nzthc ngoài ye 

Ngu-ài sang lang thang. co' nh5 

2. Giói: 

Nam 

N1t 

3. Tui: 

> 60 tui 

40-60 tui 

20-<40 tui 

<20 tui 
A 4. Bçnh nen man tinh: 

Hen ph quán 

Bênh tim man tInh 

Bénh phi mçin tinh 

Suy than 

Suy gan 

Suy tim 

Ung tint 

Dái tháo dithng 

Suy giám min djch 

Các bénh khác man tInh khác 
. • 5. Co tien sir tiep xuc gan 

Vói ngitô mc bnh hoçc nghi ngà mc bnh 
COVJD-I9 

Vó'i ngw&i tilp xác gcn vol ca bnh 

V tfr các ô dich trong nithc 



6. Tinh trng cách ly 

Cách ly t4p  trung 

Cách ly tgi nhà 

Tgi cathy t 

7. Trtrèng hçrp có sat, ho, klhó thr 

sat 

Ho 

Khó tho 

8. Trir&ng hçp dã thrçrc iAy mu xét nghim 
COVID-19 

Diaing tmnh 

Am tInh 

Chwa có kat qua 

9. Tinh trng sfrc khOe hin ti 

On dinh 

Phái nháp vin 

Noi nhin: NGUI LAM BAO CÁO 
(K ten, dóng d&u) 
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