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UY BAN NHAN DAN
TNH QUANG TRI

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Ti.r do - Hanh phüc

S: 36(j/UBND\TX

Quáng Trf, ngày 2 6 tháng nãm 2020

V/v Thng cthng triên khai các bin pháp
phông, chông dich bnh COVID-19

KInh gri:
- Các c quan trung l.rang dóng trên dja bàn;
- Các si, ban ngành, doàn the cap tinh;
- UBND các huyn, thj xA, thành phô.

Thirc hin Thông báo s 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 cüa Van phông ChInh
phü ye kêt 1u.n cüa ThU ti.thng ChInh phU Nguyn Xuân PhUc tai cuc hQp thung
trVc Chfnh phU ye phông, chông dch COVID- 19; Cong vAn so 3949/CV-BCD ngày
24/7/2020 và Cong vAn so 396 1/CV-BCD ngày 25/7/2020 cUa Ban Chi do phông,
chông djch quôc gia.
Tnrc din bin mcii cUa djch COVID-19, UBND tinh yêu cu các So, ban
ngành, doàn the cap tinh, UBND các huyn, thj xâ, thành phô to chOc triên khai thirc
hin ngay các nOi dung sau:
1. Tuyên truyn can bt, cong chUc, viên chirc và nhân dan trên dja bàn tinh
tarn dirng cac chuyên thAm quan, du ljch, thAm than và nhUng cong vic chixa can
thiêt khác den thành phô Dà NAng.
2. Tuyên truyn, vtn dng nhUng nguOi ti.r Dà Nng ye dja phng trong vông
14 ngày (ké t1r ngày 12/7/2020) phâi thirc hin khai báo y té; tir cách ly bang each deo
khâu trang, áp diing các bin pháp v sinh cá nhân, han ché tiêp xUc vOi ngithi xung
quanh; tránh ti tp ni dông ngtthi; tir theo dôi sc khóe trong 14 ngày; khi có triu
chrng nhix sot, ho, khó thO... can lien h ngay c sO y te gân nhât dé dixqc khám và
lay mâu xét nghim theo quy djnh ye phông, chông djch.
3. Thông báo nhüng nguOi ttr Dà Nng trO ye dja phung có tiêp xUc gn hotC
có den các dja diem theo ljch trInh cUa tn.r?Yng hçrp bnh 416 (Thi.r&ng trU tai tO 51,
phuOng HOa Khánh Bäc, qun Lien Chiêu, thành phô Dà NAng), bnh nhân 418
(thuOng trCi t?i phrmg Thanh Blnh, qun Hâi Châu, thành phô Dà Näng) dã di.rcic Bô
Y té thông báo, chU dng lien h ngay sO din thoai 0914444252 (Bs. Nghiem) de
dt.rqc h trq y tê.
4. SO Thông tin vA Truyên thong, Báo QuAng Trj, Dãi PTTH tinh và UBND
các huyn, thj xA, thành phô day manh cong tác thông tin tuyên truyên rng rãi trên
các phi.rcing tin thông tin dai chUng d ngithi dan ducic biêt, thirc hin day dU các
bin pháp phOng, chông djch, khOng chU quan Ia là hoc có tam 1 hoang mang.

5. SâYtê
- Chü dng theo dôi sat thông tin din bin tInh hInh djch d có các bin pháp
phOng chông djch kjp thii, hiu qua.
- Tip t11c phi hcp vâi các sà, ngành, dja phumg, &m vj lien quan hithng dan,
giám sat vic thirc hin each ly, lay mâu xét nghim các trl.r&ng hqp nhp cânh vào
Quâng Tn.
- Chi dao các Ca sâ khám bnh, chQa bnh thrc hin nghiêrn tOc quy trInh phân
1oi, phân luông và cách ly theo quy djnh.
- Chi dao các co s y t tang ctr&ng cong tác khárn sang 199, 1y mu bnh
phâm cho tat cá các trithng hqp cO triu chirng duO'ng ho hap và Co yéu to djch tê, các
tru&ng hcxp nghi ngä mac bnh. Các cci sâ Y tê tang ci.r&ng giám sat trên din rng,
kjp thri phát hin, cách ly, khoanh vüng dp djch.
6. Các S&: Ngoi vii, Lao dng - Thucmg Binh và Xã Hi, Cong Thicmg; Ban
Quân 1 khu kinh té:
H trq và thông tin tâi các co quan, don vj, doanh nghip trén dja bàn có CaC
chuyên gia vào lam vic phãi thirc hin dày dü các thu tic theo Hithng dan so
496/HD-SNgV ngày 18/6/2020 cOa S Ngoi v.
Ngoâi ra, dôi vâi các chuyên gia, nba dâu ti.x, lao dng tay ngh cao v Vit
Nam tr ngày 06/8/2020 phãi dt.rqc xét nghim SARS-CoV-2 bang k thut Real time
PCR trong th?i gian tr 3-7 ngày truóc khi nhp cânh vào Vit Nam, xét nghim phái
duoc thuc hiên tai phong xet nghiêm do Chinh phu phê duyêt hoàc thuôc he thông
phOng xét nghim cüa To chi:rc Y tê the gith; phái Co bâo hiêm y te quôc té hoc Co
quan, to chirc miii phâi cam kêt chi trá chi phi diêu trj trong tr1n1ng hcp bj mac
COVID-19; dan vj m1i chju trách nhim xây dijng phixang an dam bào an toàn
phOng chông djch COVID- 19, phuang an phãi duçic g1ri ye S& Y tê tnrôc khi rni
chuyên gia, nhà dâu tir, lao dng có tay nghê cao.
7. Sâ Giáo diic và Dâo tto chü tn, phi hçrp v(ri Si Y t xây dirng phucing an
phOng, chông djch dê k' thi tot nghip THPT trên dja bàn tinh duçic dam báo tuyt
dôi an toàn.
8. Bô Chi huy B di Biên phông tinh:
Tang cu&ng cOng tác kim soát chat chê khu virc biên gii, dc bit là các
dung mOn, lôi ma, kiên quyêt không dê các trix&ng hçxp nhp cánh trái phép vào
Quáng Trj.
9.Côngantinh:
- Chi dio Cong an các dja phuong quãn 12 chat cong tác ttm trü, tm vng và
Cu trü tnên dja bàn.
- Tang ci.thng kim tra, rà soát, xcr 1 ngithi nu6c ngoài den cu trO, tam trO bat
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hqp pháp trén dja bàn tinh. Quàn 1 cht chë ngrii rnróc ngoài dirçic phép lam vic,
km tri tai dja phtrcmg dc bit là tai các ca sâ san xuât - kinh doanh, tnrông hQc,
khách san.
- Vn dng qun chüng nhân dan phát hin vâ tin hành xi'r l nghiêm các di
tuqng dua ngu?ii nhp cânh trái phép vào Quãng Trj.
- Xü l nghiêm các trithng hçp dua thông tin không dung, sai sr that v djch
COVID- 19 gay hoang mang trong du 1un.
10. Ban Chi dao phông, chng djch COVID- 19 các huyn, thj x, thành ph:
- Tip tVc tuyén truy&n d nhân dan không ducic chü quan, thrc hin diing vâ
day dü cac quy djnh ye phông chông djch COVID- 19. Vn dng nhãn dan thông báo
kjp th&i cho chInh quyên da phucing các tru&ng hcp nhp cành trái phép trong cong
dông dé có bin pháp xCr 1.
- Chi do các chInh quyn dja phi.rcrng rà soát 1 danh sách toàn b nhüng
tru&ng hqp trên dla bàn to dan phO, thOn bàn di den, ye ttr thành phô Dã Nng ttr
12/7/2020 và yêu câu áp diing các bin pháp phOng chOng djch COVID-19 theo quy
djnh.
Yêu câu các co quan, dcm vj, dja phucmg to chrc triên khai thirc hin nghiêm
chi dao trên./..
Noi nhân:

TM. UY BAN NHAN DAN
CHUT!CHr'

- Nhu trén;
- BCD Covid-19 quôc gia;
- Bô Y té;
- BTV Tinh üy; TT/HDND tinh;
- ChU tjch, các PCT UBND tinh;
- Các thành viên BCE) Covid-19 tinh;
- Dài PITH tinh, Báo Quang Tr;
- Li.ru; VT, VX.
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