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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHfA VIT NAM
TINH QUANG TRI
Dc 1p - Ttr do - Hanh Phác
So: ..0 /CT-UBND

Quáng Tn, ngàyjO tháng . nám 2020

CHI TH!
V/v Tip tiic thirc hin các bin pháp phông, chng dlch COVID-19
trong tInh hInh mon trên dja bàn flnh Quãng Trj

Tü ngày 25/7/2020 dn nay tai thành ph Dà Nng và mt s tinh, thành
phô khác dã ghi nhn nhiêu tnthng hçp nhiêm vi rut SARS-CoV-2. Theo s lieu
thông ké chua day dü, trong nhtng ngày gân day tinh Quàng Trj có han 10.000
ng.thi trâ ye ttr DáNäng. Nhãm kjp thai ngän chn, kiêm soát djch bnh trén da
bàn tinh, thông dé djch büng phát, Ian rng trong cong dông, UBND tinli yêu
câu các ca quan Trung uang dóng trên dja bàn, các Sti, ban ngành, doàn the,
UBND cac huyn, thj xä, thành phô; các to chüc, doanh nghip và Ca nhân lien
quan khân truang thirc hin các bin pháp phông, chông djch sau:
1. Thii trl.râng các cci quan, dan vj, Chü tjch UBND các huyn, thj xâ,
thành phô nâng cao trách nhim, tIch crc, chü dng trong vic phông, chông
dch Covid-19, tuyt dôi thông Ia là, chü quan, tang tôc th1rc hin các bin pháp
phát hin sm nguôn lay, each ly kjp thyi, khoanh vüng và san sang dp djch
trit dê; i.ru tiên thii gian và nhân 1irc, phôi hçp, tham gia véi các dan vj lien
quan thirc hin nhim viii phOng, chông djch hiu qua.
2. Không tp trung qua 30 ngithi ngoài phm vi cong s, tnrng h9c, bn1i
vin; khuyên cáo ngixi dan không ra khói nhà nêu thông can thiêt và thrc hin
các bin pháp phông, chông djch cá nhân nhu: Thixèng xuyên ri:ra tay bang xà
phOng hoc dung djch sat khuân; deo khâu trang khi ra ngoài, gi khoãng cách
tôi thiêu im khi giao tiêp.
3. Nguii dirng du co quan, dan vl, th chüc, ca s san xu.t, kinh doanh
phãi to chrc thirc hin các bin pháp phông, chOng djch phü hçip cho can b,
cong chuc, viên chirc, cong nhân, ngithi lao dng.
Riéng các ca sO kinh doanh thucmg mai djch vii (ban buôn, ban lé,
xô so kiên thiêt, khách san, co sO luu tth, nhà hang, quán an, cà phé, giái
khát,...) phái thirc hin các bin pháp bão dam an toàn phông, chông dch nhu:
Trang bj phông h cho nhân viên, do than nhit khách den, bô trI day dü phuang
tién, vat tu dé rOa tay, sat khuân tai Ca sO.
Di vOi các sir kin phiic vii miic dIch chInh trj, kinh t, xã hi thirc sir
cn thit phài to chuc thI do cap üy, chInh quyên djaphuang quyêt djnh và phái
thirc hin day dü các bin pháp phOng, chông lay nhiêm theo quy djnh.

4. Thânh 1p các th kim tra lien ngành d trin khai kim tra y t bt buc
doi vâi cong dan di vào dja bàn Quàng Trj theo tinh than chi dao cUa UBND
tinh ti Cong van so 1427/UBND-VX ngày 02/4/2020. Thai gian bat dâu triên
khai tr 6h00 ngày 31/7/2020.
5. Tt câ nhüng ngri trâ v tir các tinh, thãnh ph có ca diiong tInh vi
vi rut SARS-CoV-2 ti1r ngày 12/7/2020 den nay dêu phãi thirc hin khai báo y té,
tr theo dOi sirc khoé, cách ly tai nba hoc ncii h.ru tth theo quy djnh; néu thây có
dâu hiu sot, ho phâi den ngay cci sâ y tê gân nhât dê ducc kirn tra, diu trj kp
thai. Riêng dôi vOi nhtthg tri.r?rng hçip tr& ye tir nhüng diem có nguy co lay
nhiêm cao theo các thông báo khân cüa B Y tê thI phâi di.rcrc xét nghim vi tht
SARS-CoV-2. Chmnh quyén dja phi.rang phài tuyên truyên vn dng, giám sat dê
báo darn vic thirc hin; dôi vi nhüng trithng hç'p không tuân thu vic each ly
ti nhà theo quy djnh thI dua vào cách ly tp trung.
6. S& Y t tp triing thirc hin các nhirn vii sau:
- Phôi hçTp các don vj chIrc nãng rà soát, xác minh các trtxông hqp Co nguy
co nhiêm, dc bit các tm0ng hçip trô ye tü vüng djch. Kjp thai phát hin, cách
ly, khoanh vüng, xü l trit dê ô djch (nêu có);
- Chi dao các co s& y t th chIrc phãri Iung, phân tuyn diu trj hçcp l
ngay ttr khâu tiép don bnh nhân, phOng nglra lay nhim tai các co s y té, bão
darn an toàn dôi vdri can b y tê, ngui tharn gia phOng, chông djch, ngithi cao
tuôi, ngri có bnh 1 nén, các dôi trç1ng yêu the.
- Chu.n bj dÀy dü hrc luçrng chuyên môn, Cong cv, phuong tin, trang
thiêt bj, hoá chat tiêu dc khü trüng; sAn sang vt tu, hóa chat sinh phâm dê xét
nghim trén din rng khi can thiêt.
7. B Chi huy Bô di Biên phOng tinh, B Chi huy Quân sr tinh, Cong an
tinh, Si Ngoi vii phôi hçp vâi các don vj lien quan và UBND các huyn, thj xã,
thành phO kiem soát chit chê mci trung hçip nhp cánh den tinh, nhât là khu
vrc bien giâi vâi Lao; phát hin và xCr 1 nghiêrn nhiThg tnr0ng hçip nhp cãnh
trái phép qua &rng mon lôi ma, duang tiêu ngch. Tat cã các truang hp duqc
nhp cânh phâi thirc hin cách ly theo dung quy djnh.
Chü dng tang cthng nhãn lvc, vt hrc, Co sa vt chAt dam bào thirc hin
ác bin pháp each ly tp trung; phôi hqp vâi ngành Y te theo döi src khOe dôi
vc m9i trueing hcip theo dung quy djnh; chü dng báo dam an toàn cho 1ixc
luqng lam Cong tác phông chông djch dc bit là ti cáe khu cách ly tp trung.
8. S Thông tin và Truyn thông, Dài Phát thanh - Tmyn hInh tinh, Báo
Quàng Trj vã cáe Ca quan thông tan báo chI trén dja bàn tinh thông tin kjp thai,
day dü ye diên biên dich; tp trung thông tin dê ngix?i dan, doanh nghip, co sâ
kinh doanh chia sé, càng chung tay chông djch. Khuyên khIch nguai dan khai
báo y t t1r nguyn phát hin sam và thông báo cho chInh quyn ye CáC trtloflg
hqp nghi mac bnh.
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9. B Chi huy Quan sir tinh chü tn, phM hçip các ngành lien quan và
UBND các huyn, thj xã, thành phô kiêm tra, rà soát các khu each ly do dcm vi,
dla phiiong quân l, báo dam san sang dáp ng ngay khi có yêu câu.
10. Sâ Giáo diic và Dào tao râ soát, xay drng các phrcmg an t chüc k'
thi tot nghip trung hçc pho thông näm 2020 trén dja bàn tinh trong bOi cãnh
djch bnh theo hràng dan cüa Bô Giáo dijc và Dào tao dê to chre kS' thi bão
dam an toàn, trung thrc và nghiêm tue.
11. Sâ COng Thucing pMi hcTp Ciic Quán 1 thj tnthng tinh và các ngành,
dja phuyng lien quan theo dOi chtchë diên biên thj tnr&ng; chü dng lam viéc
vâi các doanh nghip dam bào nguOn cung các mt hang thiêt yêu. Phôi hçip vi
hrc lixçxng chüc nãng tang cr&ng kiêm tra, xcr i' nghiêm các tnr&ng hp dâu cci,
gàm hang, dâu co, tang giá, nhât là dôi vài khâu trang và các mt hang thiêt yêu
phiic vii phông, chông djch.
12. Giao UBND các huyn, thj xã, thành ph chi dio các co quan, chinh
quyên ca sâ (xâ, phuing, thj trân) tuyên truyén, quán trit các ni dung t?i Chi
thj nay den các mi nguâi dan trén dja bàn quãn 1 biêt, nghiêm tiic thirc hin.
Yéu câu các Co quan, dcm vj, dja phuong vã cá nhân lien quan khân
tnrclng triên khai Chi thj này./.
TM. UY BAN NHAN DAN
CHU T!CH

Niri n/i In:

- B Y t;
- Ban ThLr&ng vv Tinh üy;
- Thtr&ng tri,rc HDND tinh;
- Chü tjch, các PCT UBND tinh;
Uy ban M1TQVN tinh;
- Huyn üy, Thi üy, Thành ciy;
- Các cc quan 1W dóng trén dia bàn tinh;
- Các S, Ban ngành, doàn the cap tinh;
- UBND các huyn, thj xä, thành ph6;
-Ltru VT, VX.

o Van Hirng
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