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So: 227/UBND-VP6 
V/v Tang ci.rng trin khai thrc hin 
mt so bin pháp ye phông, chông 

dich Covid- 19 

Ninh BInh, ngày 09 tháng 5 nám 2021 

KInh g1ri: 
- Giám dc Cong an tinh; 
- Chi buy tru&ng B Chi huy Quân sir tinb; 
-Giámdc SôYt; 
- Clii buy trithng Bô Clii buy Bô di Biên phông tinh; 
- Thu tnthng các co quan, dan vj trên dja bàn tinh; 
- Chü tjch UBND các huyn, thành ph& 

Thai gian qua, cong tác phông, chng djch bnh COVID- 19 trên dja bàn tinh 
dã ducic các cap, các ngành, các dja phuang triën khai khn truang, tich circ, hiu 
qua, cñng vôi sir tham gia huOng üng cüa nhân dan nên tInh hInh djch Covid- 19 
trên dia bàn tinh clang ducc kim soát chtt chè, dc bit là sir vào cuc tIch circ, 
khn truang, quyt lit cüa các ngành Y t, Quân dôi, Cong an và các dja phtrcing. 

Tuy nhiên, hin nay dã có nhiu tinh, thành ph trén câ nuâc có ca bnh 
nhim SARS-CoV-2 trong cong dng, d? báo tInh hInb djch bnb Covid-19 din 
bin ht sirc phirc ttp và khó hthng. D chü dng phông, chng djch Covid-19, 
ngàn chtn nguy cci lay lan djch bnh trong cong dng, UBND tinh yêu cu Giám 
dc Cong an tinh, Chi huy trithng Bô Chi buy Quân sir tinh, Chi buy tru&ng B Chi 
huy B di Biên phông tinh; Giám dc Si Y t, Giám dc các Sâ; Thu trithng các 
ban, ngành, doàn th& các co quan, dan vj trên dja bàn tinh; Chü tjch UBND các 
huyn, thành ph tp trung chi do, t chüc tang cuông thirc hin tt mt s ni 
dung sau: 

1. Tiêp tic thirc hin nghiêm các chi d?o  v phông, chng djch Covid-19 
tai các van bàn cüa Trung uang và cüa tinh. Yêu cu ngui dan th?c hin nghiêm 
các bin pháp pbông chng Covid-19 theo hithng dn cüa Bô Y t, nht là thirc 
hin thông dip 5K; bt buc dieo khu trang kbi ra ngoài duô'ng, tii nai cong 
cong; không ti,i tp dông ngu?i, ban  ch t chirc các sr kin, giQ' kboâng each khi 
tip xüc. Tang cithng xà l các trumg bçp vi phm, trách nhim ngui dung dtu 
d xáy ra sai phm. 

2. S&Ytê 

- Tip tic thirc hin nghiëm vic each ly tp trung dOi vOi các tnrung hp v 
Ninh BInh tü vüng djch, các dja phuang có ca bnh nhim SARS-CoV-2 trong 
cong dng; ding thai sang l9c, áp dyng các bin pháp each ly, giám sat y té phü 
hçip di vâi trng loai  trithng hcip, bào dam chat chê. 
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- Chü trI, hithng dn các dan vj thuc ngành Y M pMi hçp vci UBND cac 
huyn, thành pM khn truong rà soát truy vt, each ly, xét nghim các trithng hçp 
Fl, F2, F3 trén dia bàn tinh theo quy djnh. 

+ Tip tue xác dnh di vi nhüTlg trumg hcip bnh nhân, ngithi chàm soc 
bnh nhân d dn khám, diu trj tai  Bnh vin Nhit dài Trung uang Ca si 2 ttir 
ngày 14/4/2021 dn nay dã trâ v da phuung. Coi các tmng hgp nay nhu F 1. 

+ Di vi nhüng tnrO'ng hcrp bnh nhân, ngui chàm soc bnh nhân, h9c 
viên, nhân viên y t dã dn khám, diu trj, h9c tp và lam vic tai  Bnh vin K 
ca s 3 Tan Triu tr ngày 17/4/202 1 dn nay diâ tr v da phucing. Coi các truO'ng 
hçrpnàynhuFl. 

- Chü dng rà soát, mua srn dü trang thi& bj phOng h, 4t tu, thuc, hóa 
cht, sinE phm xét nghim SARS-CoV-2 dam bào cho phOng cMng Covid- 19 trên 
da bàn tinh dc bit là trong th?i gian t cht'rc bu cü Que hi, Hi dông nhân dan 
các cp. 

3.SyDu1ich 

PMi hcTp vi UBND các huyn, thành pM tip ttic 4n dng cáe ca s luii 
trü däng k lam ca s cách ly tx nguyen theo yêu cu cho di tuçmg each ly tp 
trung khi có nhu cu. 

4. UBND các huyn, thành pM 

- Tip tue rà soát, chun bj các khu each ly tp trung trên dja bàn vri so lucrng 
dam bào khi có tInh hMng xu nht xày ra. Nghiên ciru CC ea sO' giáo dtic nhu 
trumg mrn non, cáe khách sn trên dia bàn dü diu kin dê lam kEu each ly tp 
trung và khu each ly tp trung theo yêu cãu. 

- Tang ctxO'ng trin khai các bin pháp phOng, cMng djch trên da bàn. Chi 
do tang cumg, khn truang rà soát, truy vk, each ly các truO'ng hgp Fl, F2, F3 
trên dia bàn tinh theo quy dinh./. 
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No'inhân: 
- Nhu trên; 
- Ban Th.thng vii Tinh üy; 
- Länh dao UBND tinh; 
- Cáo Huyn ñy, Thànhñy, Dàng üy trixc thuc TU; 
- Cáo thành viên BCD phông chong djch cña tinh; 
- UBND cáo huyn, thành pho; 
- Cong TTDT tinh, cáo VP; 
- Lmi: VT, VP2, VP6. 
2.Tr63CVYT 

TM. UY BAN NILN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

Tong Quang Thin 
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