
UBND TINH NINH BIN}I 
BAN CHI DAO PHONG 

CHONG  D!CH  COVID-19 

Si:  4'98  /BCD-VP6 
V/v triên khai các bin pháp v 
phOng, chông djch COVID-19 

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

Ninh BInh, ngày c6 tháng 7 nàm 2020 

KInh giri: 
- Giám d& Cong an tinh; 
- CM huy truông Bô CM huy Quân sir tinh; 
- Giám dc các S; 
- Thu tnrâng các co quan, dan vj trên dja ban tinh; 
- Chü tjch UBND các huyn, thành ph. 

Truc tInh hInh din bin phüc tp cüa djch COVID- 19 tti thânh ph Dà 
Nng, dê chü dng phông cMng COVID- 19 trên dja bàn tinh, Ban Chi dio phông, 
chng COVID-19 tinh yêu cu Giám dc Cong an tinh, Chi huy truàng B Chi 
huy Quân sir tinh, Giám dc các So, Thu truOng các ban, ngành, doàn th, các co 
quan, dan v trên da bàn tinh, Chü tjch UBND các huyn, thành pM ttp trung chi 
dao, t chOc thirc hin t& mt s ni dung sau: 

1. Thirc hin các bin pháp phông, cMng djch COVID- 19 theo các van bàn 
chi dao  cüa Trung uang và cüa tinh; 

- Khuyn cáo mi nguOi dan không dn thành pM Dà Nng khi không có 
cong vic thirc sir cn thit cho dn khi có thông báo mOi; thirc hin các bin pháp 
deo khu trang tai  nai dông nguOi, trên các phuang tin giao thông cong cong,  rOa 
tay sat khun, bào dam v sinh cá nhân, giü khoàng each an toàn. 

- Chun bj sn sang kjp thOi xir 1 các tInh hMng djch bnh có th xáy ra. 

2. Di vOi can b, cOng chOc, viên chOc và nguOi dan trên dja bàn tinh di 
v tü thành pM Dà Nng hoc ngithi dan thành pM Dá Nng tOi Ninh BInh trong 
thOi gian tir ngày 18/7/2020 dn nay phài tij giác khai báo vOi chInh quyn, cci sO 
yt hoc khai báo trên irng dung nCoV và áp dung bin pháp tçr theo dOi sOc khOe 
ti noi cu trO trong 14 ngày, han  ch tip xiiic, thuOng xuyên deo khâu trang, rOa 
tay bang xá phông hoc cht sat khun thông thuOng, giO khoâng each an toàn 
Di vOi nhtrng truOng hçp tip xOc gn vOi ca bnh s 416, 418 thrc hin cách ly 

y t tai  các cci sO cOa tinh. Trong truOng hçp có du hiu s&, ho, khó thO can den 
ngày Co quan yt da phuong ncii gtn nht d duçc khám, theo dôi và diêu trj. 

3. SOYté 

- ChO trI, phôi hçp vOi UBND các huyn, thành pM và các co quan, dan vj 
trên dija bàn tinh t chiirc giám sat, theo dOi các truOng hçp tO vOng có djch trO v, 
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dc bit là tir thành phê Dà Nng, t chirc phân loai, 1y mu, xét nghim di v9i 
nhftng trrnng hçp có yu t djch t, có bin pháp sn sang rng phó vi các tri.thng 
hçp duo'ng tInh tti cong dng. Duy trI di phán üng nhanh, kjp thôi phát hin, 
khoanh vüng, cách ly, dp djch hiu qua. T chrc irng trirc 100% bão dam xü 1 
kjp thñ các tInE hung djch bnh xãy ra. Chi do Bnh vin Da khoa tinh, Trung 
tam y t huyn Hoa Lu tp trung diu trj các ca bnh duang tInh dang diu trj tai 
phông khám da khoa khu virc Cu Yen. Không d djch bnh quay trô 1i là nhim 
vii hang du cüa ngành y t và các da phucing. 

- Sn sang thu dung diu trj và b trI các diu kin cn thi& phiic vii cho 
diêu trj bnh nhân COVID-19 và các djch bnh khác có th xày ra. 

- Phi hçip vâi Dài Phát thanh và Tmyn hinh tinh cung cp thông tin, tInh 
hInh dich bênh COVID- 19 trên dia bàn tinh. 

- Chü dng xir l, chi dao  thu?ng xuyên cong tác phông, chng djch 
COVID-19, kjp thyi tham muu, báo cáo Ban Chi dao  phông, chng djch COVID-
19 tinh, UBND tinE tInh hInh COVID-19 trên dja bàn tinE theo ch d báo cáo 
hang ngày. 

4. Cong an tinh 

- Chñ trI, phi hap vi Si Du ljch, UBND các huyn, thành ph và các dan 
vj lien quan rà soát, kim tra, phát hin, xir l ngithi nithc ngoài hoc ngu1i Vit 
Nam nhp cãnh trái phép trên dja bàn; 

- Phi hçip vó'i Si Y t cách ly theo quy djnh; xir l nghiêm các trung hap vi 
phtm quy djnh v nhtp cânh hoc t chüc cho ngithi nthc ngoài nhp cánh trái phép. 

5. B Chi huy Quân s'tr tinh 

Tip t1ic t chCrc cách ly, giám sat các cong dan tir nuâc ngoài tth v nuc 
dang cách ly tp trung ti Trung doàn 855. 

6. SiDulich 

PhM hap vOi Si Y t trin khai ngay các bin pháp phông chng djch tti 
các da dim du ljch. Chi do hüy các tour du ljch tü Dà Nng tâi Ninh BInh và 
ngugc lai. 

7. Si Thông tin và Truyn thông, Dài Phát thanh và Truyn hInh tinh, Báo 
NinhBInh 

Dty mtnh tuyên truyn, thông tin v tInh hInh djch bnh COVID- 19 dé 
nhân dan không chü quan, thirc hin dung va dy dñ các quy djnh v phông, chng 
dch COVID- 19 theo huâng d1n cña ngành y t và chi do cüa tinh. Thông báo 
tInE hinh djch COVID- 19 trên dja bàn tinE hang ngày trén truyn hinh Ninh BInh. 

Yêu cu Giám dc Cong an tinE, Chi huy trtthng Bô Chi huy Quân sr tinE, 
Giárn dc các So', Thu tru&ng các ban, ngành, doàn the, các c quan, dan vj tren 
dja bàn tinE, Chü tjch UBND các huyn, thành ph can ci1 chuc näng, nhim vir 
nghiêm tñc trin khai thrc hin các ni dung chi do trén và chju trách nEim trm9c 
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UBND tinh, Ban Chi dio phông, chng COVID- 19 cña tinh v vic thrc hin cong 
tác phông, chng djch COVID- 19 di vi linh vic, dja phuang phi,i trách./. 

Noi nhân: 
-Nhutrên; 
- Thuing trijc Tinh üy; 
- Lãnh dao UBND tinh; 
- Thithng trijc các Huyn üy, Thành iiy; 
- Các thãnh viên BCD phông chông djch 
COVID-19 cña tinh; 
- UBND các huyn, thành phô; 
- Báo Ninh BInh, Dài PT&TH tinh; 
- Cong TTDT tinh, các VP; 
- Luu: VT, VP2,6. 

1.TrI54 CVYT 

KT. TRU1NG BAN 
PHO TRUNG BAN THIXUNG TRIYC 

PHO CHU T!CH UBND TINH 
Tong Quang Thin 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

		2020-07-26T17:55:06+0700




