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THÔNG BAO 
' KIEN CUA THIJONG TRUC  TINE! UY 

ye triên khai các giãi pháp phông, chng djch bnh Covid-19 

Thrc hin Thông báo s6 204-TB/lU, ngày 05/5/2021 cüa Ban Thuxng vi 
Tinh üy v tip tic trin khai các bin pháp quy& 1it phông, chng djch bnh 
Covid-19; 6h00'. Nngày 11/5/2021, Thu&ng trVc Tinh üy hçp giao ban vâi 
Thtr?mg trrc Ban Chi dao  phàng, chng Covid-19 tinh. Sau khi nghe báo cáo 
nhanh din bin djch bnh trong 24h qua, kin cUa các thành phn tham dr cuOc 
h9p. Thu&ng trrc Tinh Uy thng tht yêu c&u Ban can sr dáng UBND tinh, Ban 
Chi dao  phông ch6ng Covid- 19 tinh va các dja phuang, don vj lien quan thrc hin 
ngay mt so yêu câu sau: 

1. Chi dto kim tra, rà soát ngay toãn b quy trInh thrc hin cách ly y th tai 
các co sâ khám, chfta bnh trong toàn tinh. Yêu cu chip hành nghiêm Huàng 
d..n t chi.'rc each ly y th ti cci sâ khám, chta bnh trong phông, chng Covid- 19, 
ban hành kern theo Quyét djnh 155 1/QD-BYT ngày 03/4/2020 cüa BO Y té; xir 1 
nghiêm d6i vâi các don vj không thrc hin dung quy djnh. 

2. Di vâi Bnh vin da khoa khu vrc Phüc Yen: Ngãnh y th c.n thành 1p th 
tix v.n chuyên môn, xác djnh lai  toàn bO nhUng quy trInh khám chüa bnh, quy 
trInh each ly y t theo dung quy djnh; xác djnh rO nMng ni dung cAn tip t1c khc 
phvc ngay, ni dung nào cAn b sung d thirc hin. Co phucing an giãrn tãi (bnh 
nhân, ngi.thi nhà bnh nhan) d6i vâi bnh vin, không d lay chéo ti khu vrc 
each ly trong bnh vin. 

3. D6i vâi Thành ph Phüc Yen: Yêu cAn dánh giá dAy dü, chInh xác tInh 
hmnh thrc th, rà soát k5' d d xut each ly xã hi theo dung các quy djnh pháp lut 
và chi dao  ci1a Trung trorng. Tnrâc mit, cAn thng cung tuyên truyn cho nhân dan 
va ap ding mt s bin pháp cAn thit d nguyi dan nm duccc các quy djnh, các 
yeu cAn khi thiic hin cách ly xA hi theo Chi thj 16 cüa ChInh phU. 

4. Chi dao  rà soát toãn b các khu cách ly tp trung trong toãn tinh, b sung 
các quy djnh, quy trinh each ly, tuyt di không d xáy ra lay nhim chéo trong 
khu each ly. 

5. Ban can sir UBND tinh chi dao  UBND tinh, BCE) phông ch6ng covid- 19 
tinh và ngành y th rà soát lai toãn bO quy trInh, k hoach, giai pháp d áp dung v 
phông, chóng djch d dánh giá dung tInh h'mh djch bnh, dr báo chInh xác din 
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bin cüa djch d có quy& dnh dung d.n, hiu qua. Trixông hçip cn thit, d ngh 
B Y th cir các chuyên gia d&u ngành v phàng, chng djch Covid-19 tr van, h 
trçr tinh trong vic dánh giá dung tInh hInh, tiên hrcing các tInh hung xãy ra và d 
xut các giãi pháp c& lOi d kim soát djch bnh hiu qua. 

6. Dng chü truang tnrng ding Bnh vin Sân-Nhi ca so mOi lam Bnh 
vin Dä chin cci sO 2 khi s hrcTng bnh nhân vuçit qua khá näng tip nhn t?i Co 
sO hin Co. Xây dirng phxang an cci th dE Bnh vin San - Nhi vn hânh quy trInh 
khám chra bnh cho phü hcip, dam báo cong tác phàng, chng djch. 

7. Ban can sir dáng UBND tinh chi do xay drng phucing an trin khai bu ci'r 
dai biu Qu& hi khóa XV và dai  biu HDND các cp nhim k' 202 1-2026 trong 
tInh huóng djch bnh Covid-19 tip tiic din ra phrc tap, báo cáo Ban Thu&ng viii 
Tinh üy t?i  hi nghj ngày 13/5/2021. 

8. Giao Cong an tinh tp trung truy vt di vOi tht ca các trithng hcxp FO tai 
thành ph Phi'ic Yen d tim hiu ngun lay nhim. 

9. Yêu cu các báo cáo phçic vii giao ban hang ngày lüc 6h00' cüa Thi.rng 
trrc Tinh üy vOi Thu&ng trirc BCE) phái dtrcic k, banh hành theo dung quy djnh. 

Ban can sij dãng UBND tinh báo cáo các ni dung thirc hin trên vào k h9p 
tip theo ngày hOrn sau. 

Ncii nhân:  
- Các d/e UVBTVTU, 
- BCSD UBND tinh, 
- Các ngành: Y t, Cong an, Quân sir 
- Các huyn, thãnh Uy, 
- UBND các huyn, thành phô 
- CPVP,CVTH, 
- Lixu VPTIJ. 
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