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UY BAN NHAN DAN 
HUYEN NAM GIANG 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc Ip - Ty' do - Hnh phüc  

Nam Giang, ngày o4tháng 8 nám 2020 

 

S:  56t  /UBND-VX 

V/v tiêp tiic tang cung các 
bin pháp kiêm soát phOng, 
chông dlch  bnh Covid-19 
trên dja bàn huyn 

KInh gui: 
- Trung tam Y t huyn; 
- UBND các xã, thj trân. 

Thirc hin 2  kin chi do cüa UBND tinh ti Cong van so 4387/UBND-
KGVX ngày 01/8/2020 ye vic khân tnrclng triên khai các bin pháp phông, chông 
djch bêrih Covid-19 và Cong van so 4367/TJBND-KGVX ngày 31/7/2020 ye vic 
rà soát, quàn 1, each ly di vi trueing hçip di dn dja dim có nguy có lay nhim 
cao cüa thành ph Dà Nng; Uy ban nhân dan huyn yeu c.u: 

1. Uy ban nhân dan các xã, thj trân 
- Phát buy ti da vai trô, trách nhim cüa chInh quyn dja phuang trong vic 

triên khai dông bô, kjp thO'i, hiu qua các bin pháp phông, chông djch bnh 
Covid-19 theo phu'ong chârn "4 ti chô"; nhât là triên khai thirc hin nghiêm các 
chi dao cüa Thu tuong ChInh phü, Ban Chi do quôc gia phông, chông djch bnh 
Covid- 19, Bô Y tê, Tinh 'iy, Uy ban nhân dan tinh, Huyn üy và UBND huyn. 

- Tip tiic dy nhanh tin do rà soát, 1p danh sách và dê nghj tat câ các 
truô'ng h9p trên dja bàn dä timg di den thành phô Dà Nàng tir ngày 01/7/2020 den 
ngày 28/7/2020 thçrc hin ngay vic khai báo y tê, cap nhât tInh hInh sirc khOe, dê 
tiên hành sang 19c, xác rninh các tru'ô'ng hçip có nguy co cao. To chti'c each ly y tê 
tai nhà dôi vOi các tru'ong hçip thuc thâm quyên theo diing huó'ng dan cüa Ban 
Chi do quôc gia phèng chông djch bnh Covid-19 và B Y té và giám sat chat 
ch tInh hInh sirc khôe. 

Chü trI, phi hçip vó'i các ngành chu'c nàng cüa huyn dy nhanh tin d 
truy vet, tIm kiêm các trithng hçip Fl, F2.. .và các trung hçip có nguy Ca nhiêm 
djch cao dê khoanh v1ng, cách ly, dp dich, không dê phát sinh và lay lan djch 
trong cong dông. 

- T chirc thành lap các t, dôi giám sat each ly, theo dOi sirc khóe ngui 
dan tai cong dông, chju trách nhim giám sat các ho dan trCn dja bàn thirc hin các 
bin pháp phông, chông djch bnh Covid-19 theo phuoTig charn di t1rng ngö, gO 
tiirng nhà, rà trng dôi tuang vi tat ca các tru'ng hç'p có nguy co mac bnh, bâo 
darn phát hin s&rn các tnrô'ng hçp nhiern bnh; không dé lay lan djch bnh trong 
cong dông. 



- Khn tru'o'ng rà soát, diu chinh, bô sung nhu cu và chuân bj sn sang ca 
s 4t chat, thuôc, vat tu, hóa chat, trang thiêt bj dam bâo vic thu dung, cách ly, 
diêu tn ban dâu các tru'ô'ng hçp mac bnh. Chi d.o triên khai phu'ang an phân 
luông, phân tuyên, tránh lay Ian trong khám, chüa bnh tui các ca sà y té theo 
Quyêt djnh so 468/QD-BYT ngày 19/02/2020 và Quyêt djnh so 1551/QD-BYT 
ngày 03/4/2020 cüa B Y tê. Thrc hin vic thanh toán bâo hiêm y tê cho xét 
nghim Covid-19 theo hithng din cüa B Y tê và Bâo hiêm xâ hi Vit Nam. 

- Trong tnthng hgp cn thit, d xut huy dng can b y t nghi huu, sinh 
viên y khoa, y tê h9c dung, các 1irc lLrçlng khác tham gia vào cong tác phông, 
chông djch bnh và thçrc hin các chê d M trçY theo quy djnh. 

- Di vói các truè'ng hçip tip xüc g.n vi các tnrYng hçip m.c bnh, nghi 
ngô mac bnh: Tiên hành ngay vic each ly y té phU hçip và lay mâu xét nghim 
theo quy djnh. 

D nghj Thu truâng các co quan, don vj lien quan và Chü tjch UBND các 
xA, thj trân triên khai thirc hin,/. 

No'! n/iân: 
-Nhutrên; 
- TT. Huyii Uy, I-IDND huyn (báo cáo); 
- TT. UBND huyn; 
- BCD cap huyn phàng, chong Covid-19; 
- VPTT BCD cap huyn; 
- CPVP; 
- Luu: VT, VX, VP BCD. 
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