
UBND TINH NINH B1NH 
BAN CH DAO PHONG 

CHONG DICH COVID-19 

S: 20'/ /BCD-VP6 
V/v khn tnrong trin khai các bin 
pháp phOng, chông djch Covid- 19 

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

Ninh Blnh, ngày 03 tháng 8 näm 2020 

Kinh g1ri: 
- Các So, ban, ngành, doàn th cña tinh; 
- Các Ca quan, dan vj trén dja bàn tinh; 
- UBND các huyn, thành ph& 

Tip theo Thông báo s 34/TB-UBND ngày 3 0/7/2020 cüa UIBND tinh v 
Kt lun cüa dng chI Chü tjch UBND tinh, TruOng Ban Chi dio tti Hi nghj Ban 
Chi dto phông, ch6ng djch COVID-19 tinh Ninh BInh ngày 30/7/2020, dê thrc 
hin t& các bin pháp phông, chng djch, Ban Chi dto phông cMng djch COVID-
19 cña tinh yêu cu các SO, ban, ngành, doàn th cüa tinh, các Ca quan, dan vj trên 
dja bàn tinh và các huyn, thành ph khn truang thçrc hin mt s ni dung sau: 

1. Thirc hin nghiêm các yêu cu tai  Cong din s 1167/CD-BYT ngày 
29/7/2020, cong din s 1 191/CD-BYT ngày 31/7/2020 cüa B Y tê ye vic khân 
truang trin khai các bin pháp phông chng djch Covid- 19; cOng din so 1183/CD-
BYT ngày 31/7/2020 v vic xét nghim vi rut SARS-CoV-2; cOng van so 
41 09/BYT-DP ngày 01/8/2020 cña Bô Y t v vic th?c hin xét nghim COVID-
19 và Thông báo s 34/TB-UBND cüa Chñ tch UBND tinh. 

2. SOYt 

- Chü trI, phôi hçip vOi Cong an tinh, UBND các huyn, thành ph khn 
trucing trin khai quy& 1it rà soát, 1p danh sách tt câ các truOng hçip dã tOng di 
dn, 0 các vOng djch, dc bit là Thành pM Dà Nng, tinh Quâng Nam và các da 
dim dã duçc B Y t thông báo trO v trên dja bàn tinh tO ngày 01/7/2020 den 
nay d sang 19c, xác minh các tnthng hçp có nguy Ca, t chOc cách ly y t phü 
hçip theo huOng dn cüa Ban Chi dto quc gia v phOng cMng djch COVID-19 
và B Y t. Trong qua trInh rà soát cn phân loai  d t chiirc 1y mu xét nghim 
tt câ di v0i các truOng hçip có yu t djch t lien quan dn tAt cá các bnh vin 
0 Dà Nng và nhrng dja dim dà duc'c Bô Y t cOng b, có bin pháp cách ly theo 
huOngdncñaBYt. 

- ChuAn bj sn sang ca sO 4t chAt, 4t tir, trang thit b dam bào cho viêc 
thu dung, diu trj các trithng hçp mAc bnh; chi dio các bnh vin tip tic thirc 
hin các quy djnh v phông, cMng djch trong các bnh vin. Thirc hin diu trj 
hiu qua và tang cuOng pMi hçrp, trao di chuyên mon k thut giüa các tuyn 
trong vic diu trj bnh nhân Covid-19. 
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- Thirc hin ch do thông tin, báo cáo hang ngày vi Ban Chi do phông, 
cMng djch COVID- 19 cña tinh. 

- Chi dao  các co s y t thirc hin vic thanh toán chi phi xét nghim SARS-
CoV-2 theo hrnng dn cüa Bô Y t và Bào him Xã hi Vit Nam. 

3. Dài Phát thanh và Truyn hInh tinh, Báo Ninh BInh 

- Tang cuô'ng th?yi krçmg tuyên truyn rng rãi trên các phtiong tin thông tin 
dii chñng, bang các hInh thüc phü hçp dn các thng lçip nhân dan v tInh hInh djch 
bnh và các bin pháp phOng, chng djch bnh d ngithi dan bit và thirc hin. 

- Phi hçip vi Sà Y t thông tin v tInh hmnh djch bnh trên song Truyn 
hInh Ninh BInh vào khoáng 20h00 hang ngày. 

4. Báo him xA hôi tinh 

Chi dto thrc hin vic thanh toán báo him y t cho xét nghim Covid-19 
theo hwng dn cüa B Y t và Báo him xã hi Vit Nam. 

5. Các Si, ban, ngành, doàn th, các Co quan don vj trên dja bàn tinh và các 
dja phuang 

Tich circ chü dng thirc hin các bin pháp phñ hçip phông, chng djch bnh. 
Giám tan suât, so lucmg các cuc hçp; tang cixing chi do, lam vic trirc tuyn. 

6. UBND các huyn, thành ph 

- Tip tiic chi dto quyt 1it các don vj lien quan khân tnrang thrc hin 
nghiêm các chi dto cüa Trung uong và cUa tinh, phát huy trách nhim cüa chInh 
quyên co sà, d cao trách nhim cüa lãnh dao  chinh quyn dja phuong, huy dng 
ca h thng chInh trj vào cU9c d trin khai quyt 1it, kjp thii các bin pháp 
phOng chng djch trén da bàn và thirc hin trit d phuong châm bn ti cho. 

- Tang cung nàng 1rc, thành 1p các t, di giám sat cách ly, theo dôi suc 
khóe ngi.thi dan tai  cong dng, giao trách nhim phii trách cac h dan trên dja bàn, 
giám sat viêc thçrc hin các bin pháp phOng chng dch bâo dam phát hin sm 
các trung hçip mtc COVID-19. Thirc hin phuang châm di tmg ngO, gO timg 
nhà, rà tüng di tuçlng vâi tht cã các tru&ng hçip có nguy co mtc bnh không d 
lay lan djch bnh trong cong dng. 

- Phi hçTp vâi ngành Y t thirc hin vic truy vt các trithng hçp di ye tir 
các yang djch, tht là Thành ph Dà Nng ti'r 01/7/2020 dn nay và các dja diem 
có nguy co lay nhim cao theo các thông báo khn cüa B Y t, các triiO'ng hcp 
tip XÜC gn vôi các trithng hçxp mc bnh, nghi ngi mc bnh, tiên hành ngay 
vic cách ly y t phü hçp theo quy djnh, ly mu thirc hin xét nghim và giám 
sat chat ch tinh hInh S1IC khöe. 

- Chñ dng rà soát, kiêm tra các diu kin, khôi dng lai  các khu cách ly 
tp trung trên dja bàn. 
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- Tang cithng tuyên truyn trén h thng ba truyn thanh ye các bin pháp 
phông chng djch trong cong  dng, d nguñ dan tIch circ huing iimg thirc hin 
và tham gia giám sat. 

Ban Chi dto tinh yêu cu các co quan, dan vj, dja phucrng khn trrnmg chi 
dto trin khai thirc hin nghiêm tüc ni dung chi do trén. 

Giao Si Y tê theo dOi, don dc, tng hçp báo cáo UBND tinh trithc 1 5h00 
hang nay.! 

Noi nhân: 
- Nhu' trên; 
- ThiiOng trtic Tinh Oy; 
- Lãnh dao HDND tinh; 
- Länh dao UBND tinh; 
- Thành viên Ban chi dao PCD COVID-19 tinh; 
- Cong thông tin din tO' tinh, các VP; 
- Bénh vién Da khoa tinh; 
- CDC tinh; 
- Lixu: VT, VP2, VP6. 
2.Tr161-163 CVYT 

KT. TRUONG BAN 
PHO TRU'ONG BAN THU'€NG TRIJC 

PHO CHU T!CH  UBND TINH 
Tong Quang Thin 
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