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CONG HOA xA 1191 CHU NGHTA VIT NAM
Dc1p-Tiydo-Hanh phñc
Dà Nng, ngày

O

tháng 12 nám 2021

V/v tip tic tAng cumg phóng,
chông dch COVID-19

KInh gi1i:
- Các sâ, ban, ngành, hi, oàn th;
- Các co quan trung uong dóng trên dja bàn thành phô;
- UBND các qun, huyn.
Hin nay, tInh hInh djch COVID- 19 dang din bin rt phrc tap, mi ngày
cã nrnc ghi nhn khoãng 14.000 Ca mac, 200 truông hp tr vong, tp trung cao
các tinh, thânh pho phIa Nam, mien Trung, Tây Nguyen và thành phô Ha Ni. Ti
thành phô Dà Näng, djch bnh COVID- 19 có xu hu&ng tang trong thai gian gân
day, môi ngày ghi nhn khoãng 80— 100 ca mac, nhiêu ô djch cong dông dä duoc
ghi nhn, chua ghi nhn trii&ng hçip ti:r vong.
Thirc hin Cong din s6 1677/CD-TTg ngày 0 4/12/2021 cüa Thñ tithng
ChInh phü, Cong van so 1322-CV/'IlJ ngày 03/12/202 1 cüa Thành u Dà Nàng
v vic tang cu&ng thc hin bin pháp "ThIch üng an toàn, 1mb hot, kiêm soát,
hiu qua djch COVID-19", xét dê nghj cüa S Y tê ti Cong vAn so 6058/SYTNVY ngày 06/12/2021; dê tiêp tiic tAng cixng thirc hin các bin pháp phông,
chông dch COVID- 19 an toàn, 1mb hot, kiêm soát hiu qua dich bnh, duy trI
vftng chAc thành qua phông, chông djch, thirc hin thành cong mic tiêu kép, bão
v tot nhât s1rc khOe Nhân dan, Chii tjch UBNID thành phô có kiên chi do nhu
sau:
1. Các ngành, các cap, co quan, don vj, da phucing tip tic quán trit va t
chác triên khai thirc hin nghiêm, dOng b, quyêt 1it, có hiu qua chi do cia
Thu trnng ChInh phü, Ban Chi dao Quoc gia phông chông djch COVID-19, các
quy djnh, hithng dan cüa B Y tê ye cOng tác phàng, chong djch COVID-19,
Nghj quyêt so 128/NQ-CP ngày 11/10/202 1 cüa ChInh phi ye "Thich ig an
toàn, huh hoat, kiêm soát hiu qua djch COVID-19", Quyêt djnh so 4800/QDBYT ngày 12/10/2021 cüa B Y tê, Cong vAn so 1322-CV/TU ngày 03/12/2021
cüa Thành u Dà NAng ye vic tAng cung thirc hin bin pháp "ThIch üng an
toàn, 1mb hot, kiêm soát, hiu qua djch COVID-19", Quyêt djnh sO 3779/QDUBND ngày 25/11/2021 cüa UBN'D thành phô ban hành Quyêt djnh quy djnh
tm thôi các bin pháp "Thich trng an toàn, linh hot, kiém soát hiu qua djch
COVID-19" trên dja bàn .thành phô Dà Nng.
2. Các ngành, các cap, các Co quan, don vj, dja phuong và toân th nhân
dan nâng cao tinh than cânh giác, tp trung thrc hin các bin pháp phông,
chông djch co bàn: deo khâu trang, giü khoáng cách k.hi nói chuyn, tiêp xic,
lam vic, khOng tp trung dông ngthi, khai báo y tê; tiêp tic xác djnh phông,
chông djch là nhim v'i uu tiên hang dâu, bão v si.c khoé và an toàn tInh mng
cua ngui dan là truc hêt, trên hêt, tuyt dôi không vi d tiêm vAc xin ma lo Ia,
chiX quan.
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3. Do cao trách nhim nguyi drng dâu, thixc hin quy& 1it, dông b, hiêu
qua các bin pháp phông, ehông dch dã. dO ra vri phuung châm "phông ngüa
tIch crc, phát hin s&m, cách ly nhanh, thOu trj hiu qua, xr 1 dirt dim, nhanh
chóng on djnh tInh hmnh". Giám doe, Thu trtrông các sà, ban, ngành, co quan,
don v chu trách nhim vO cong tác phông, chông dch thuc chirc näng, quyn
h.n, linh virc quán 1. Chü tjch UBND các qun, huyn chju trách nhim chInh
ye vic phông, chong djch COVID- 19 trOn dja bàn quàn 1; báo cáo cap Uy cüng
cap dê thông nhât lãnh do, chi dao thirc hin.
4. Các Ca quail, don vj, doanh nghip, co s& san xu.t, kinh doanh, tru&ng
h9c... thirc hin nghiêm các bin pháp dam bào an toàn COVID-19, thuông xuyen
dánh giá, khàc phiic ngay các ton tai lam tang nguy ca lay nhiOm. Dam bào an
toàn phông, chông djch COVID-19 trong khu cong nghip, tru&ng bce; duy tn
hoat dng san xuât, kinh doanh nhftng ncii dü diOu kin theo nguyen täc "an
toàn mâi san xuât, san xuât phãi an toàn". Tang cumg kiêm tra, phân cong 1rc
luçing giám sat cong tác phông, chông djch tai các co quan, don v, to chüc, doanh
nghip, nhât là tai bnh vin, co s san xuât, chç, siOu thj, nhà ga, san bay, ben
Xe... yOu câu thu&ng xuyOn thrc hin nghiOm các bin pháp phông, chông djch;
dy mnh tuyên truyOn ngui dan tiOp tiic thirc hin 5K; xü l nghiOm các to
chüc, cá nhân vi phm ye phông, chông djch.
5. Vê mt sO bin pháp phông, chông djch COVID-19 ciii th:
a) V các ch& kim soát djch tai cüa ngO ra, vào thành ph: Cong an thành
ph chü trI, phôi hçp vâi Si Y tO và các ca quan, don vj, dja phrcing lien quan rà
soát, tham mtru UBNID thành phô vO vic d bO hoc to chirc 1i các chôt, dam
bào linh hot, hiu qua cOng tác phông, chông djch COVID-19.
b) Ye each ly y t tai nhà:
- Thông nhât diêu kin each ly y t ti nhà dôi vó'i Fl, FO co bàn ging
nhau;
- Bö diêu kin "dam báo din tich sr diingtôi thiu 15 m2 sànIngui" ti
các van bàn lien quail cüa Ban Chi dao phông, chông dch COVID- 19 thành phô
và S Y tê, các thOu kin khác không thay dôi.
- Si Y t, S& Thông tin và Truyên thông, Cong an thành ph, UBND các
qun, huyn, xã, phuing tang cung phôi hçp, chi do quàn 1 chat chê, tuyên
truyOn ngui each ly và nguii cüng thrc hin nghiOm tt'ic các bin pháp phông,
chng dich COVID- 19 trong qua trInh each ly ytO ti nhà.
c) Ye yic each ly, chäm sóc, diu trj ngui nhim COVID-19 tai nhà:
UBND các qun, huyn, Si Thông tin và TruyOn thong, S& Tài nguyen và Môi
tm?mg và các cci quan, don vj liOn quan khân trucing chuân bj day dü các diêu
kin, thit l.p ngay mng luói dO theo dOi, quãn 1, ho tnçi, huàng dan, chäm sOc
ngithi nhim COVID- 19 và ngtthi i cüng trong qua trInh each ly, diêu trj ti nhà
theo huóng d ttm thai cüa ngành y tO; triOn khai sam nhat có the vic each ly,
chám sóc, diêu trj nguai nhiOm COVID-19 ti nhà dam bào an toàn, hiu qua,
chuyOn tuyOn dung.
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d) V bin pháp phông, cFing dch d& voi ngiii dnIv thành ph Dà
Näng tir các dja phucing khác: Thông nhât bó ni dung tai Diem d, Miic 1, Cong
van 7257/IJBND-SYT ngày 27/10/2021 cüa UBND thãnh ph Dà Nng v vic
tAng cung các bin pháp phông, chông djch COVID- 19 trong giai don hin nay.
d) V cong tác khoanh ving, thi& 1p vüng each ly y t (phong toá):
Khoanh vüng, phong toá nhanh nhât, xét nghim th.n tc d dánh giá, thu hp
phtm vi phong toã nhung phài dam bào phông, chông djch, không d lay lan ra
cong dông; quán 1 nghiêm ngt nhât có the; có mlic tiêu và 1 trInh dé có giài
pháp phü hçp, hiu qua, s&m kêt thüc each ly, phong tOa.
6. S&Yth
a) Chü trI, ph& hçp vói các ca quan, dan vi, dija phuang lien quan xay
dirng kjch bàn 1mg phó vâi tInh hInh djeh bnh, dc bit là kjch bàn thu dung,
diêu trj, chAm soc bnh nhân các tang diêu trj mt cách chü dng, linh boat,
phi hp trong tInh huông dlch bnh tAng cao, diên biên phüc tap.
b) Thiiing xuyên phi hçip vi các dja phixang, các ca quan, don vj d
dánh giá diing mirc d nguy hiêm cüa các 0 djch; rà soát, truy vet, khOng die sot
Fl, F2, F lien quan die có bin pháp quãn l, can thip ytê phi hçip.
c) Tham muu UBND thành ph chi dao cong tác xét nghim tm soát và
cong tác phông, chông djch COVID- 19 dam bào khoa h9e, hcip 1, hiu quA, tiêt
kim theo hithng dAn cüa B Y tê.
d) Chi:i trI, phi hçip vci UBND các qun, huyn và các Co quan, dan vj
lien quan triên khai sórn each ly, diêu trj, chAm soc ngu'i nhiêm COVID-19 tai
nhà; day math diêu trj tIch circ tir sm, tü xa, ngay tai ca s&, gop phAn giAm
chuyên nng, giAm ti~ vong.
di) PhM hgp v&i UBND các qu.n, huyn trong vic dánh giá cp d djch
cüa cAc xA, phu6ng, khu vrc nhó han xA phuing. Chü tn, tham mini UBND
thành phô các chi so, tiêu chI die chuyên cAp dt djch dôi vOi cáo dja phuang có
djch cao han cAp d 3 d áp diing các bin pháp hành chInh, y tê, phông, chông
dch phü hçp, an toàn, 1mb boat.
e) Chi dao các Ca s& khám cha bnh phài nghiêm tue th%rc hin phân
luông, khai báo y tê, kiêm tra thAn nhit, yeu câu nguôi vào ca s& y tê thiic hin
các quy ctjnh phông chông COVID-19; can b y té, các khoa phông, b phn có
nguy co cao phAi cAnh giác, thirc hin nghiém ngt các quy trInh kbám sang 19c,
phAn loai benh nhãn, khOng chuyên len tuyên trên dOi vth bnh nhAn nh, bnh
nhân kbOng có biêu hin triêu chirng die phông tránh qua tAi Va nguy ca lay
nhim tai các co sâ y tê; bâo dAm dü oxy, may th0, giung cap ciru, cáe diêu
kin cAn thiêt khác trong thôi gian sóm nhât; to chrc tOt vic diêu phôi 'a cOng
tAc phAn tang diêu trj, mi tiên diêu trj tAng 1, 2, han chê bnh nhân chuyên nng,
dAm bAo ngithi bnh duc thu dung, cap cüu, diêu tn kip thôi.
g) Chi dao Trung tam Kim soát bnh tt thành ph VA các don vi lien
quan chii dng, khân trixang xAy dirng ké hoach dAm báo trang thiet bj, vt tu,
sinh phAm, ,phuong tin và các nguOn lixc lien quan khác; sAn sang mg phó v&i
cáe tInh huông cüa djch bnh.

4
h)Phi hcip vâi the co quan, dcm vj, dja phuong d.y nhanh tin d tiêm
chüng vAc xin phông COVID- 19 mcii 2 cho nhirng dôi tuqng dã tiêm müi 1 dü
th?yi gian; xây dirng kê hoch tiêm väc xin mtui 3 dê san sang thxc hin khi B Y
té cô hurng dan và phân bô vãc xin.
7. S& Thông tin và Truyn thông chü trI, ph6i hcip vcci S Y t, UBND các
qun, huyn và các Co quan, dcm vj lien quan
a) Ph bin, theo döi, hTthng dan, h trg Sâ Y th, TJBND các qun, huyn,
xä, phithng và các Co quan, don vj lien quan sirdiing và khai thác tôi da hiu qua
1mg diving Cong ngh thông tin quân l ngui dénlvê thành phô và quãn 1 ngu&i
each ly, diêu trj COVID- 19 ti nhà.
b) Tiêp ti1c tang cuèng cong tác truyn thông phông, cMng djch COVID19 bang nhiêu hInh thirc, ni dung da dng âê nâng cao thai d, nhn thtrc, vai
trô, trách nhim phông, chông djch bnh ci:ia cong dông; không vi d tiêm vàc
xin ma 1 là, chü quan, xem nhç các bin pháp phông, chông dch.
8. Ban Quân l Khu cong ngh cao và các khu cong nghip, Sâ Lao dung
- Thuong binh và Xã hi, UBND các quQ.n, huyn
Tip t1ic tang cuông cong tác kim tra, giám sat, yêu cu nglx&i quàn l,
nguñ si:r diing lao dng tai các khu cong nghip, nhà may, xi nghip, CO S& san
xuât, kinh doanh và các dcm vj trong ph.m vi quán 1 thirc hin nghiêm tue cac
bin pháp phông, chông djch COVID-19 theo huOng dan cüa ngành y tê (d.c
bit là vic 1p danh sách ngu1i lao dng theo phân xithng, day chuyên, bi
phn, ca kjp và thông báo ngay vOi co quan y tê dja phuong khi phát hin FO, Fl
tii don v) vâ chu trách nhim ye cong tác phông, chOng dch COVID-19 ti
don v; thu'ng xuyên dánh giá theo b tiêu chI an toàn, phông, chông djch
COVID- 19; luôn dê cao cãnh giác, tuyt dôi không chü quan, lo là.
9. SO Giáo diic và Dào to, S& Lao dng — Thucrng binh và Xã hi
a) Chi do the co sâ giáo dic, dy ngh trên dja bàn ph bin cho tat câ
ngu?i quail l, giáo viên, giâng viên, nhân viên, ngu&i lao dng, ngithi h9c biêt
và thirc hin nghiêm tue các nguyen tao, quy dnh, các bin pháp phông, chông
djch COVID-19 ti co s giáo diic theo huóng dan cña ngành y tê, ngay 1p tue
thông báo cho ngui quán l, ngthi có trách nhim khi phát hin ban ththi và
các cá nhân khác là FO, Fl dê áp dyng các bin pháp can thip y tê kjp thôi; chü
dng xây drng phuong an, kch bàn xir l' tInh huOng, thung xuyên dánh giá vâ
khac phiic ngay các ton ti lam tang nguy co lay nhiêm ti co s giáo diic.
b) Thung xuyên theo döi, kim tra, giám sat, báo cáo d xu.t xtr 1
nghiêm the to chuc, cá nhân vi phm cong tác phèng, chOng djch.
10. Si Ngoi vi, S& Du ljch, Cong an thành ph, UBNI) các qun, huyn
va các Ca quan, don vj lien quan theo chüc nàng, nhim v, dja bàn quãn 1 phOi
hçip vol s Y te quàn 1 chat che vic nhp cãnh, each ly, theo dôi y tê sau each ly
theo quy djnh cüa B Y tê; dôngthi chu dng tham muu UEND thành phô cac
van dé lien quan den cong tác tiêp nhn, cách ly phông, chông djeh COVID-19
dôi vOi ngui nhp canE.
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11. SiDu1ch
a) Chü trI tham mini UBND thành ph các vn dà lien quan dn vic thI
diem don và phic Vt khách du ljch quôc tê, cách ly nguè nhp cânh tai các
khách san, darn báo an toàn, kiêm soát, phông, chông dch hiu qua tai các CG si
1uu tni, khu diem du ljch, Co s6 djch v phiic vv khách du ljch quôc té và ngithi
nhâp cãnh cách ly trên dja bàn
b) Tang cuông quán l, yêu cu chü các Ca sO hiu trii, khu, dim du ljch,
bâi tam biên,... tang cithng thc hin các bin pháp phông, chông djch COVID19; thu&ng xuyên tuyên truyên phông, chông djch COVID- 19 bang nhiêu hInh
thüc tai các co' s nêu trên, chju trách nhim ye cong tác phông, chông djch
COVID-19 tui dan vi.
12. S Van hóa và Th thao chü tn, phi hp vâi Sâ Du ljch, UBND cac
qun, huyn và các dan vj chirc nàng lien quan khân truang rà soát, thông ke
ngay các sr kin, lê hi, hot dng,... tp trung dông nguii dê triên khai các
phuong an phôi hcrp siêt chat, quàn 1, yêu câu và giám sat tat câ ca quan, don
vi, cá nhân tO chirc các ho.t dng nay phãi thirc hin nghiêm tüc hi.rthig dan
phàng, chông djch COVID- 19 theo quy djnh.
13. UBNID các qun, huyn
a) Rà soát các h gia dInhlnai luu trü dáp irng các diu kin thirc hin
each ly y te ti nba (doi vi FO, Fl) dê chuân bl san sang lrng phó vO'i tInh hInh
dch bnh. Báo cáo so lucing h gia dInhlnoi luu trü dáp üng các diêu kin theo
trng x, phix?ng ye S& Y tê truc ngày 16/12/202 1 (qua da chi email:
baocaocoviddanang2021gmail.com) dê tham mini UBND thành phO có kê
hoch diêu trj bnh nhân COVID- 19 a tang 1.
b) Tip t1c pMi hçp vii ngành y th và các co quan, don vi, dja phuang
lien quan khân truang dánh giá nguy co, xü 1 sóm, dt diem các ô dch trên dja
bàn; trong tnthng hcip can thiêt, chü dng áp diing ngay các bin pháp hánh
chInh dé ngàn chin sr lay lan cCia deh bnh, kiêm soát djch bnh an toàn, linh
hot, hiu qua.
c) Dy nhanh vic thi& l.p và quán l Tram Y th lu'u dng và cOng tác
each ly, cham sóc, diêu trj ngui nhim COVID-19 tai nhà trên dja bàn theo
huóng dn tm thai cüa ngãnh y té.
d) Chi do To COVID-19 cong dàng, Ban diu hành khu dan cu', T dan
phô vâ các lirc lugng da phuung:
- Tang cuang h trg thi da, ph& hçp chat chë vai co quan y tá trong cOng
tác truy vet, khoanh vüng, cách ly, vn chuyên, lay mâu xét nghim,...; dam bào
hiu qua, linh hot trong cong tác phOng, chông djch.
- Thumg xuyên giárn sat ti dja bàn dan cu, nrn chc tInh hInh, kp thai
phát hin các truang hcip denlve thành phô Dà Nàng tir các dja phu'ang CO so ca
mac C OVID- 19 cao ma chua khai báo y te dê thông tin, thông báo CC Ca quan
chirc nãng có bin pháp xir 1, can thip phii hçp.
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d) Tip tiic chü trI, phéd hçTp vOi Cong an thành phé và các don vj chCrc
näng lien quan duy trI, thành 1p và tang cuô'ng hoat dng cüa các to kiêm tra,
giám sat thirc hin các bin pháp phông, chOng djch COVID-19 trên dja bàn,
nhât là các khu vi'c tp trung dông ngtthi; k4p thè'i phát hin và xü l ngay các
tmng hqp viphm các quy dnh phông, chông dch COVID-19 theo pháp 1u.t
hin hânh, nhât là vic deo khâu trang noi cong cong.
Nhn duçc Cong van nay, yêu cu các si, ban, ngành, UBND cac qu.n,
huyn và dê nghj các hi, doàn the, các Ca quan trung ucmg dóng trên da bàn
thành ph trin khai thirc hin; kp th?ii báo cáo, dê xuatx1r l nhQng vi.thng mac
trong qua trInh thrc hin, dam báo hiu qua phàng, chông djch COVID-19 trên
dja bàn thành phô&Noi nIzt n:
KT. CHU T!CH
- Nhi.r trên;
CHUTICH
- VPCP, Bô Y té (báo cáo);
,/ \
- TTFU, TT FIDND TP (báo cáo);
- B Tu 1nh QK 5 (phôi hgp);
- CT và PCT UBND TP;
- Các qun, huyn üy;
- CVP Va PCVP VP UBND Tp;
- Các cci quan thông tin, báo chI;
- Luu: VT, SYT, P.KGVX.
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