
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN NAM GIANG DIc Ip - Ttr do - Hinh phüc 

S& 31 /UBND-VX Nam Giang, ngày 28 tháng 7 näm 2020 

V/v khn truang triên khai các 
bin pháp cap bach phông, chong 
djch bnh. Covid-19 trên dja bàn 
huyn 

- Thu trung các Phông, Ban, ngành; 
- Chu tjch UBND các xã, thj trân. 

Hin nay, tInh hInh djch bnh Covid-19 dang din bin ht süc phirc tap, dê 
kjp thi triên khai quyêt liêt, dông b the bin pháp kiêm soát, phông, chông djch; 
Chu tjch UBND huyn yêu câu: 

1. Các Phông, Ban, ngành, UBND các xä, thj trân thirc hin nghiêm tue Chi 
thj so 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 cüa Thu tuàng ChInh phü, Thông báo so 

257/TB-VPCP ngày 27/7/2020 cüa Van phông ChInh phü, Cong van so 3961/C V-
BCD ngây 25/7/2020 cüa Ban Chi dto Trung ucmg ye phOng, chông djch Covid-
19, các van bàn chi dao cüa UBND tinh (Thong báo so 270/TB-UBND ngày 
24/7/2020, COng van so 4210/UBND-KGVX ngày 25/7/2020, COng van so 
4232/UBND-KGVX ngày 28/7/2020, Thông báo sO 273/TB-UBND ngày 
27/7/2020, Thông báo sO 275/TB-UBND ngày 28/7/2020,...) và các van bàn chi 
do cüa UBND huyn (COng van so 526/UBND-VXngày 27/7/2020, COng van so 
532/UBND- VX ngày 28/7/2 020, Quyet djnh sO 1328/QD- UBND ngày 2 8/7/2020, 
QuyetdjnhsO 1331/QD-UBNDngày28/7/2020): 

a) Quán trit sâu sac quan diem "Chông djch nhu chông gic", buy dng sIr 
vào cuc cüa cã h thông chInh trj Va mi ngithi dan, dê cao kS'  1ut,  kS'  cucmg, 
trách nhim cüa ngu'i dimg dâu, thrc hin nghiêm các bin pháp phông, chông 
dich Covid-19. 

b) Can bô, dâng viên, cOng chirc, viên chirc phâi gl.rang mâu, di dâu trong 
vic thrc hin các bin pháp phông, chông djch Covid-19. 

c) Kiên djnh thrc hin các nguyen tàc phông, chông djch: Ngãn chn, phát 
hiên, cách ly, khoanh vüng, dp djch theo phuo'ng châm "04 tai  chô" (DyphOng, 
cách ly, a'iêu tn tai chO; Cu' s& vat chat, trang thiét bi, thuOc, ding cy phOng h theo 
yêu câu tai chO; kinh phi tai chO; nhdn hcc tgi chó) và mô hlnh 05 không: "Không lo 
là, chü quan; không hoang mang, lo lang; không giâu bnh; không dê djch bnh lay 
lan trong cong dOng; không duçc tung tin that thit". 

d) Khuyên cáo ngui dan không ra khOi nba neu không thirc sçr can thiêt và 
thirc hin day dU các bin pháp phOng, chOng djch nhu': Thung xuyên rü'a tay 
bang xà phông ho.c dung djch sat khuân; deo khâu trang khi ra ngoài; giU' khoâng 
each an toân khi tiep xüc. 

e) Nh&ng ngui tr Dà Nng den Narn Giang phâi khai báo y te, each ly ti 



nhà, co so luu trü và xét nghim b&t buc theo quy djnh. 
t) DOng các hoat  dng lé hi, nghi 1 ton giáo, giâi dâu the thao, khOng tp 

trung qua 20 ngui ti noi cong cong, giü' khoãng cách im khi tiêp xOc. 
g) Ttm dInh chi các hot các cci sO kinh doanh djch v11 không thiêt yêu (Khu 

vui chcri, giái trI, cc sà lam dep, karaoke). 
h) Các Ca sO kinh doanh thuang mi djch v ('Ban buón, ban lé, khách sin, 

cc sà liw tri, nhà hang, quán an,...) tr11 các ca sO nêu tai  Diem g và Diem h, Miic 
1 trên day, khu di tIch, danh lam thäng cânh ducic hot dng, nhung phái thirc hin 
các bin pháp darn bào an toàn phông chông, chông djch nhu: Trang bj phông h 
cho nhân viên, do than nhit khách den; bô trI day dü phucing tin, vt tu rOa tay, 
sat khuân ti Ca sO và dam bão giãn each khi tiêp xüc. 

i) Nhà may, co sO san xuât tiêp tVc  hot dng và phài thirc hin nghiêm tüc 
các bin pháp phàng, chOng djch cho cOng nhân và nguOi lao dng. 

j) NguOi dtrng dâu co quan, tO chirc, Co sO có trách nhim xây dirng phuang 
an lam viêc tai don vj mInh dam bão hop l, an toàn cho can b, nhân viên, ngithi 
lao dông; không to chirc cuc hçp, hi nghj dông nguOi chua can thiêt; không dê 
dInh tr cong vic, nhât là các cong vic có thOi han, thOi hiu theo quy djnh cüa 
pháp 1ut, các djch vii cong phic v11 nguOi dan và doanh nghip. 

k) Dôi vOi các chuong trInh, ke hoach, sir kin phic vit imlc dIch chInh trj, 
phát triên kinh tê - xã hi thçrc sir can thiêt thI do cap Oy, chInh quyen dja phucing 
quyêt djnh và phãi thirc hin các bin pháp phông, chông lay nhiêm (Deo kháu 
trang, sat tritng tay, ngôi giân cách; thy'c hiên giám sat y tê theo dzng quy djnh, 
khóng to chic lien hoan, tic mfcng...). 

1) Chi do thirc hin nghiêm Thông báo kh.n s 15, 16 ngày 26/7/2020 cUa B 
Y te; khân truong truy vet, tim kiêm các truOng hop con l?i  dä den Trung tam tic 
cuOi For You Palace (COng viên trung tam dud'ng 2/9, Hái Cháu, Dà Näng) trong 
thOi gian tü I 0h30- 12h30 ngày 18/7/2020, nhUng nguOi dà den khám, diêu trj bnh 
ti Bnh vin Dà Nang, Bênh viên C Dà Nng, Bnh vin Chinh hinh và Phiic hôi 
chirc näng Dà Nng, Trung tarn Y tê qun NgU Hành San, Trung tam Y tê qun Hãi 
Châu, Dà Nng...., các truOng hop bnh nhân và nguOi nhà t11 bO vin theo danh 
sách Bnh viên Dà Nng cung cap và các truOng hop khác có lien quan den yêu to 
djch t cüa các ca bnh duong tinh vOi Covid-19 (berth nhân 416, 418, 419, 420) dê 
kp thOi to chirc cách ly t.p trung theo dOng quy djnh; tiêp t1c truy vet, xác djnh các 
tru'Ong hop F2 dê tiên hành cách ly y te ti nha, fbi km trü theo dung huOng dan ci:ia 
Bô Y tê tui Quyêt djnh so 879/QD-BYT ngày 12/3/2020. 

m) PhOng Van hóa — Thông tin, Trung tam VHTT&TTTH, UBND cap xã 
chi do các ngành chOc näng, di thông tin tuyên truyên luu dng tiep tiic tp trung 
tuyên truyên, cong khai trén các phuong tin truyên thOng, ba truyên thanh co' s ye 
yêu to djch t lien quan den các bênh nhân 416, 418, 419, 420 dê nguOi dan biêt và 
chü dng den các ca sO y te gân nhât khai báo dê duc huOng dan, tu van; tang cuO'ng 
tuyên truyên các bin pháp phOng, chông djch bnh Covid-19 tai  cong dông nhu: Giü 
khoãng cãch an toàn khi tiep xüc; deo khâu trang ti noi cOng cong; tha tay bang xà 
phOng hoc dung djch sat khuân; khuyen cáo bà con nhân dan tren dja bàn không den 
Dà Nng nêu khong có I do cap bach, can thiêt. 

n) Phi hop vi Trung tam Y te trin khai và giám sat thirc hin nghiêm các 
bin pháp phOng, chOng dch trên dja bàn; dê nghj Trung tam Y te cap huyn lay 
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KT. CHU TICH 
CHU TICH 

nhanh mu xét nghim Covid-1 9 giri ngay dn Trung tam Kiêm soát bnh ttt tinh; 
tang cu?mg sang 19c, phân luông, cách ly ca bnh Covid- 19 ti các cc' so' khám bnh, 
chüa bnh theo dung huó'ng dan cüa Ban Chi dto quôc gia ti Cong van so 
I 138/BCDQG ngày 10/3/2020. 

o) Cüng vó'i phOng, chng djch bnh Covid-1 9, tip tiic thirc hin nghiêm các 
bin pháp phOng, chông rnt s djch bnh nguy him trên dja bàn nhu bach hu, SM 
xut huyt, tay chân ming. 

2. Thông nhât tái hott dng trâ li 02 ChM kim soát phOng, chng djch bnh 
Covid-19 trên dja bàn huyn ti: Tai  thôn Bn Giang, xà Ca Dy, huyn Nam Giang và 
tai thôn Thanh M5 2, thj trân Thanh Ms", huyn Narn Giang theo QuyM djnh s 
133 1/QD-UBND ngày 28/7/2020 cüa UBND huyn. Giao Cong an huyn chü tn, 
phôi hcip vii Trung tarn tê và các ngành lien quan dam bão diu kiên sinh hott cn 
thiM, khâu trang, nuâc sat khun,... cho can bô, chin s5 ti các dim chM chn. 

3. Vê hrc lu'gng và phuo'ng tin vn chuyên các tru'Yng hçp thuc din each ly 
tap trung: Giao Ban Chi huy Quân sir chü trI, phi hçip vói Cong an huyn, Trung tam 
Y tê huyn, Phông Tài chInh - K hoch, các ngành lien quan và UBND các xã, thj 
trn dam bào kinh phi, phuo'ng tin vn chuyn các truO'ng hçip trên dn noi each ly 
tap trung diing quy djnh. Dôi vâi truO'ng hçip t1r chi hoc trn tránh vic áp ding bin 
pháp cách ly y th, cu'öng ch cách ly y t cüa cc' quan nhà nuâc có thârn quyên thI 
thirc hin nghiêm theo khoãn 1 Cong van s 1777/UBND-NC ngày 31/3/2020 cua 
UBND tinh Quàng Narn. 

4. Dê nghj Uy ban mt trn To quôc Vit Nam, các doàn the chInh trj - xà 
hi cüa huyn day rnnh Cong tác tuyên truyên, van dng doàn viên, hi viên và 
toàn the Nhân dan tIch cuc tham gia, thirc hin nghiêm tuc các bin pháp phông, 
chông djch Covid-19; nhât là nhU'ng ngui tiêp xuc gân vái bnh nhân du'ang tInh 
Covid-19 hoc có triu chirng ho, sOt, khó th thI chü dng lien h vâi cc' s y tê 
gân nhât dê tu' van, hithng dan; khuyên cáo bâ con Nhân dan không den nhtng 
vung djch nêu không có l do that sir can thiêt. 

Dê nghj Thu tru&ng các cc' quan, don vj lien quan phôi hcip triên khai thic 
hiên./. 

No'!  nhân: - f[~ 
-Nhu'trên; 
- TT. Huyii üy, HDND huyn; 
- TI. UBND Iiuyên; 
- BCD cap huyn phOng, chong Covid-I9; 
- CPVP; 
- Luu: VT, VX. 

A Vô To Phtrong 
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