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COVID- 19 lien quan ca bnh so 620 

Ha Nam, ngày 02 tháng g  näm 2020 

KInh güi: 
- SiYtê; 
- Cong antinh; 
-BChihuyQuansirtinh; 
- Các thânh viên BCD phông, chông djch COVID- 19 tinh; 
- UBND các huyn, thành phô, thj xà. 

Sau khi xem xét báo cáo cüa Si Y th ca bênh COVID-19 s 620 trên da 
bàn tinh vra duçic B Y tê cong bô chiêu ngày 02/8/2020, Ban Chi dao  phông, 
chông djch COVID- 19 tinh có kiên chi dio nhu sau: 

1. Tim dInh chi hott dng các co s& kinh doanh dch v karaoke, xông hcii, 
masage, trô choi din t1r (online, offline), rip chiêu phim trên dja bàn tinh tr 7h00 
ngày 03/8/2020 den khi có thông báo mdi. 

2. Si Y t chü trI, pMi hop vói UBND thành ph Phü L, Cong an tinhkhân 
trilcYng chi dto, hithng dan thrc hin vic diêu tra, khoanh v1ing, dp djch dOi vri 
tat Ca cac dja diem, các truàng hop lien quan ca bnh COVID-19 so 620; chi dto 
Bnh vin Da khoa tinh triên khai thçrc hin thu dung, each ly, diêu trj theo dung 
huâng dan cüa Ban Chi do quOc gia phOng, chông djch COVID- 19 và B Y te; 
phái truy vet, phát hin sóm ca lay nhiêm, không dê lay nhiêm bnh trên din rng. 

3. UBND, Ban Chi dto phông, cMng djch COVID-19 thành phô Phü L 
chü trI, phôi hop vôi Si Y tê và các Co quan lien quan thirc hin vic phong tôa 
khu virc sinh song và các da bàn lien quan ca bnh so 620 dam báo hiu qua cao 
nhât cho cong tác phông, chông dch; quyêt 1it thrc hin các bin pháp phông, 
chông dch COVID- 19 tren dja bàn toàn thành phô. 

4. Cong an tinh phéi hop vi S& Y t& UBND thành ph PhÜL trin khai 
các lrc krçing tham gia cOng tác khoanh vüng, dp djch lien quan den ca bnh so 
620; tAng cuông dam bão an ninh trt tr các da bàn có lien quan. 

5. Các co quan báo chI, tuyên truyn trên dja bàn tinh phi hop vi S& Y 
tê,UBND thành phô Phü L cap nht, cung cap thông tin kjp thô, chInh xác ye 
diên biên, tInh hInh djch bnh trên dja bàn tinh. Khuyen cáo nguii dan deo khau 
trang và thumg xuyên rira tay thu?mg xuyen bAng xà phông, dung dich sat 
khuân; hn chê ti tp dông ngithi theo hithng dn cüa ngành Y tê. 

6. B Chi huy Quân sr tinh tIch crc ph& hop vi ngành Y t và các don 
vj lien quan dam báo các dieu kin tot nhât ti các Khu cách ly phiic vii các 
truông hop phãi cách ly tp trung phông, chOng dch COVID-19 lien quan ca 
bnh so 620 cüng nhu các truè'ng hop khác (neu co). 
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7. UBND, Ban Chi dio phông, chng djch COVID-19 các huyn, thành 

phô, thj xâ kjp thôi chi dto thirc hin nghiêm các bin pháp phông, chông dch, 
nhât là rà soát, khoanh vüng, to chüc each ly y té phü hçp cac tru&ng hçTp lien 
quan ca bnh so 620 theo huó'ng dn, danh sách ngành Y tê cung cap (nêu có); 
chü dng thông nhât v6i B Chi huy Quân si.r tinh, S& Y tê ye các truè'ng hcrp 
phái each ly tp trung ngoài Ca s& y té; tAng ciièng chi do, kiêm tra thirc hin 
các bin pháp phông, chông djch COVID- 19 trên dja bàn theo các chi do cüa 
Trung uong, cüa Tinh. 

Trongquá trInh thçrc hin, nu phát sinh khó khn, vung mc, yêu câu các dan 
vj báo cáo, dê xuât UBND tinh, Ban Chi dao  phông, chông djch COVID- 19 tinh chi 
dao sat, kjp thYi./.,,/ 

Noinhân: 
- TT Tinh ñy (dê b/c); 
- Nhix kInh gfri; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Thành viên BCD tinh; 
- Các CG quan, don v lien quan; 
- VPUB: CPVP, KGVX; 
- UBND các huyn, TX, TP; 
- Luu: VT, KGVX(Th). 
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