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CQNG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
Dc 1p - Tçr do - Hinh phüc 

Dal Lc, ngày 023_ tháng 3 nám 2020 

KInh g1ri: 
- Các co quan, ban, ngành thuc huyn; 
- Trung tam Y té huyn; 
- UBND các xA, thj trân. 
- Các tnrô'ng Mâm non, Tiêu hçc, THCS, THPT trén dja bàn huyên. 

UBND huyn nhn dirçc Huóng dn s 875/HD-UBND ngày 25/02/2020 
cUa UBND tinh Quâng Nam ye vic áp diing các bin pháp theo dôi sire khôe, cách 
lycác tnr&ng hqp di tü các vüng Co djch Covid-19 trên dja bàn tinh Quáng Nam. 
Vé van dé nay, UBND huyn yêu câu: 

1. Cac co quan, ban, ngành thuôc huyen, Trung tam Y té huyên, UBND các 
xâ, thi trân và các truông Mâm non, Tiêu hgc, THCS, THPT trên dja bàn huyen áp 
diing các bin pháp theo dôi sire khóe, cách ly các tnr&ng hçp di tir các yang có djch 
Covid- 19 trén dja bàn huyn theo hi.rói-ig dan nêu trên cüa UBND tinh. 

2. Phông Van hóa — Thông tin, Trung tam VHTT và TT-TH huyen, Dài 
Truyên thanh Co s tuyên truyên bin pháp theo dôi sire khôe, each ly các tru&ng hqp 
di tir các vüng có djch Covid- 19 theo ni dung Thông báo nay. 

3. Giao Trung tam Y té huyn chü trI, phôi h?p vâi các co quan, don vi, dia 
phuong triên khai thirc hin các bin pháp theo dôi sirc khóe, each ly cac tru'&ng hqp 
di tir cac yang có djch Covid- 19 trên dja bàn huyn theo hu&ng dan nêu trên caa 
UBND tinh. 

Yêu cu CC Co quan, ban, ngành thuôc huyên, Trung tam Y t huyén, 
UBND các xâ, thj trân và các tri.rô'ng Mâm non, Tiéu h9c, THCS, THPT trên dja 
bàn huyn thirc hin nghiêm tüc./.h 

(Gii kern theo: Hu'óng dn so' 875/HD-UBND ngày 25/02/2020 cüa UBND 
tinh QuángNam). 

No'! nhân: 
-Nhu'trén; 
- CT, PCT UBND huyn (Die Vu); 
- CVP, PCVP (Die Thâo); 
- Lxu VT, Thüy. 
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UYBANNJIANDAN 
TINH QUANG NAM 

S: 5IHD-UBND 

CQNG HOA xA HQJ IRJ NGHJA VJJT NAM 
floe lap — Tu do — Hanh phác 

Quáng Narn, ngay2_5háng 02 nám 2020 

B1JNG nAN 

• V vic áp dting các bin pháp theo döi sfrc khôe, each ly các trtrYng hçp 
0N9 VA N D N di tr các vñng cé dich Covid-19 trên dja bàn tinh Quáng Nam 

I 
nay, có mt s trumg hcip là cong dan Vit Nam và ngithi nithe 

ngoài 

xuât phát tü ho.c di qua Trung Quôc, di qua cáo viing tam djch cüa cáo mthc cong 

bô dch ho.q tix Trung Quôo di qua cáo nuâc khác nhp cnh vào Vit Nam trong 
vông 14 ngày nhung chua dixcrc theo dOi kiêm tra y tê và cách ly kjp thii. Trong 
khi do, tInh hInh djch Covid-19 dang dik bin phIxc tp tai Trung Quôc Va trên the 
giói (dtc bit nhu tai Han Quôc, Nht Ban, Y, Iran...). Tti Vit Nam, tInh den ngày 
24/02/2020 dã ghi nhn 16 tnthng hGp mac Covjd-19 t?.i 04 tinh, thành phô, nhât là 
các tm&ng hçrp lay Ian ti chO a xã Scm Lôi, huyn BInh Xuyên, tinh VTnh Phüc. 
M.c dü cáo dia phucmg dà cO khuyên cáo và áp diing cáo bin pháp kiêm soát dê 
nhân dan khOng di ra khOi khu virc dang có djch nêu khOng có vic cap thiêt, song 
van con có môt s ngixi di khOi khu v'rcnày. 

C.n cit cáo van ban cita B Y t (Quyêt djnh s 344/QD-BYT ngày 

07/02/2020 cüa B Y t v vic ban hành Huâng dn each ly y tê ti Co s each ly 

tp trung dê phOng, chông djch bnh viêm duOng ho hap cap do chüng mai eüa vi 
rut Corona (nCoV), Quyêt dinh sO 345/QD-BYT ngay 07/02/2020 cua BO Y tê ye 
vic ban hanh Huang dn cách ly y tê t.i nhà, noi hru trü .dê phOng, çhông bnh 
viêm du&ng ho hap c.p do chüng mói cita vi rut Corona (nCoV); Cong van sO 
166/DP-DT ngày 2 1/02/2020 cüa Cie Y tê dir phOng ye vic theo dôi sirc khOe dOi 
vâi ngu&i dan den tr khu vic dang có dch); Uy ban nhãn dan tinh Qu5ng Nam ban 

hãnh Hu&ng dan ap dicing cáo bin pháp theo döi sirc khOe, each ly cáo tnrYng hap di 

tit cac vüng có djch bnh Covid- 19 trên dia ban tinh Quang Narn, ciI the hu sau: 

1. fl& vó'i các tru?)rng hqp ngirbi dan dn tfr tinh Vinh Pbuic, can cii' vào 
nai di cüa các trirO'ng hç'p nay dê áp ding các bin pbáp theo döi sire khOe 

pbühqp: 
- NguOi dn tr hoc di qua dia ban dä cO truang hçip m.e bnh và cO lay lan 

thu phát ti cong dông (xä Son Lôi, huyn BInh Xuyên): Ap ding bin pháp cácb 
ly y tê tai cci s& cáeh ly tp trung cüa các don v y tê ncii có tnx1ng hçcp den trong 
vOng 14 ngày kê tit ngày rai khOi x Son Lôi, huyn BInh Xuyên; dOi vci cáo 
truông hop cO dau hiêu sot, ho va khO th& can dixçic dua ngay den co s& y tê d 
cách ly, diêutij kjp th&i và lay mâu xét ngbim. DOng thai, yêu câu n1ng nguIi 
nay không tiêp xitc vOi nguai khác nêu không can thiet; trong trung hap phài tip 
xiic thI phãi áp dung cáo bin pháp dir phOng theo hu&ng dn cita ngãnh y t nhu 
deo kh.0 trang, git1 khoana cách vâi nguäi tiêp xitc trén 2 met, thuang xuyên rita 
tay bng xà phOng ho.e chat sat khuân thông thuan.g. 

- Nu&i dn tir cáo xã có truang hap bnh nhung chua có lay lan thit phát 
ti cong dOng (xä Quât Luu, xã Thin Kê và thj ti4n Gia Khánh, huyn Bmnh 
Xuyên; xâ Minh Quang, huyn Tam Dào; th trân Hap HOa, huyn Tam Duong): 



C 

Phâi khai báo, dàng k vói chInh quyn da phung ncii den hoc ncd imi tri và áp 
ding cáo bin pháp theo di sirc khôe tai nth hoc ncci hxu trci trong vông 14 ngày 
kê tir ngày thi khôi cáo da phucing nay. Trong trumg hop có dâu hiu 

sot, ho và 

khó th; can báo ngay cho ccc quan y tê dja phu(mg ncci gãn nhát yà chuyên den cci 
sâ y tê de each ly, diêu trj kjp thai và 1.y mâu xét nghim. Dông thM, yêu. câu 
nhrng nguM nay hn chê tiêp xüc vói ngu1i kháo; trong truông hgp phài tiêp xlic 
thIphài ap diing cáo bin pháp dir phông theo huóng dan eüa ngành y tê nhu deo 
khâu trang, girt khoáng cá.ch vói ngithi tiêp xCic trên 2 met, thithng xuyên tha tay 

bng xaphông hoc chat sat khuan thông thuông. 

- Dôi vi ngithi dn tir nhftng x chua có tnrông hop bnh (cao x con 1.i 
cua huyên Brnh Xuyên, Tam Ducmg, Tam Dao va cáo huyên khác oua tinh VTnh 
Phi'ic) Thiic hiên viêc di lai, an y, sinh hoat va cáo biên pháp phong, chOng dich 
nhu các da pi&ng khác trong cá nuâc theo các khuyên cáo, hithng dan cüa B Y 

tê däban hành. 

2. Di vóicông dan VitNam xut phát tr hoc di qua Trung Quc và 

di qua cáo vñng tam dlch cüa mt s rnthc dirqc cong b Hàn Quc, Nht 

Ban, Y, Iran ) hoãc di qua các ntro'c khac (nt10c trung gian tb(r 3) nhãp cãnh 

vào Viêt Nam qua các cira khâu dirbng b, thrcrng hang không va thr?ing bi&i 

tren ca niro'c, sau do veQuang Nan' 

- Thrc hin nghiern yt d phát 1iin s&rn tnrmg hop nghi ng? 

m&c bnh, to chuc cach l(va xu ly kipNioi theo dCng tinh than chi dao cua Thu 

tix&ng Chinh phü, Ban cik dao Qiôc gia, Y tê, cac nganh thanh viên Ban Clii dao 

QuÔc gia vC cong tác phi, hông cch Cvid-19 Va các quy djnh hin hãnh. 

- Thuc hiCn nghiêthvc tiêp n1ãn cong dan Viêt Narn ti.r Trung Quôc ye 

nuóc theo các van bàn chi JIi tithng ChInli phii và huóng dan ti Quyêt 

djnh so 3441QD-BYT ngãy 07/2/2020 cUa B Y tê ban hành Huàng dan. each ly y 

te tai Co s& cách ly tp trung dê phOng chông dch Covid- 19. 

- Cong an tinh, B Chi huy B di Biên phông tinli chi .do vic t chirc rà 
soát các cong dan Vit Nam trên dia bàn xuât phát tit ho.c di qua Trung Quôc và di 

qua các yang tam deh cüa mt so 
nuâc duqc cong bO ho.c tr Trung Quôc di qua 

cáo nuc khac, sau do nh.p cành vào Vit Nam chua qua 14 ngày, 1p danh sách và 
báo cáo ngay cho Ban 'Chi do phOng, chông djch Coid- 19 eüa dja phuong d& 
dua vào diên phài theo dôi src khOe, to chüc each. ly ti co sâ each ly t.p trung 

theo huâng 'dn cüa B Y tê. 
3. Bi vth các truôiig bqp ngtr?ri nu&c ngoai xuât phát tfr hoc di qua 

Trung Quc và di qua các yang tam djch cüa mt s ntr&c dtrçic cong b Hàn 
Quc, Nht Ban, Y, Iran...) hoc tir Trung Quc di qua các nithc kliác (nir&c 
trüng gian thu 3) nbp cãnh vào Vit Nam qua các cira khu thrO'ng b, thrOng 
hang không Va dir&ng bin trên Ca ntruc, sau do v Quãng Nam 

- UBND cáo huyn, th x, thành ph chi do cáo dta phumg, co quan, ban, 

ngành lien quan và cong dong dan cu giám sat ch.t ch nhàm chü dng phát hin 
sam cáo truOng hop nêu trén, khân truong th\rc hin ngbiêm vic kim djch y 

(dánh giá qua mu phieu sang icc cong dông cüa Ban Chi d.o phOng, chng djch 



Covid-19) d phát hin sam truèng hgp nghi ngc m.c bnh, t chrc each ly và xix 
1 kjp thii theo cM dao càa Ba Chi dao phông, chông djch Covid-19 và các quy 
djnh hiên hành. 

- Thrc hin nghiêm các ñi dung hithng dn ti Quy& djnh s 345/QD-BYT 
ngày 07/02/2020 cüa B Y t v vic ban hành Huóng d.n each ly y tê t.i nhà, noi 
luu tth d phông, chng bnh viêm dir&ng ho hp cp do chi'mg rni cña vi rit 

Corona (ncoV). 

- D nghj Cong an tinh chi do cong an cáC (ta phuong t chi'xe rà soát, xác 

dinh lich trInh cu the 14 ngay dOi vol các truo'ng hcp nay trêfl dia ban inmh phu 

trách, lap 
danhsách và báo cáo ngay cho Ban Chi d.o phông, chông djch Covid-19 

cüa dja phiro'ng dê &ra vào din phài theo dôi sirc khoê, t&çhiic each ly ti h gia 
dInh, no'i cu trü ho.c ea sO each ly tp trung theo quy djnh cCm;BY tê. 

Thy theo din bin a dich Covid-19, cac k& qua. diu'tia, nghiên ciru djch 

tê hoc, vi nit hoc, lam sang va hlxcfng dn cua Bô Y tê, UBND tinh s tiêp tue cap 

nhat và diêu chinh H'tthng dn nay cho phü hccp vOi thih •hInh tiwc tê.I. 

TM.IJY BAN NHAN DAN 
KT. CBIJ.TICH. 
PRO CBIJ TICH 

Ncinhn: 
- Van phàng Chinh Phü ( báo cáo); 
-BYt(dbáo cáo);. 
-Ti' Tinh iy, TI' HDND tinh (d báo cáo); 
- Chü tjch, cáo PCT UBND tinh; 
- Uybafl MTTQ tinh; 
-Các Sei, Bau,.nganh, doàn th tinh; 
- UBND các huyn, th xä, thành phô; 
- CPVP UBND tinh; 
-Ltru:VT,KGVX; 
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