
UY BAN NHAN DAN 
TINH  NINH BINH 

So: lfl /UBND-VP6 
V/v tip tic trin khai th%rc hin 

phông, chong bnh Covid- 19 

CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIET NAM 
Dc 1p - Tu' do - Hnh phüc  

Ninh BInh, ngày J41  tháng 02 nám 2020 

Kinh gui: 
- Thu trirâng các cci quan, dan vj trén dja bàn tinh; 
- Chü tjch UBND các huyn, thành ph& 

Djch bnh viêm &thng ho hp cp do chüng mOi cüa vi rut Corona gay 
ra (Covid- 19, hin nay ducic gçi ten chInh thirc là SARS-CoV-2) dang din bin 
phüc tp tai  Trung Quôc, d.c bit là tinh H Bc. Nhüng ngày gn day theo 
thông báo cUa T chüc Y t th giói djch bnh có din bin phirc tp han và 
büng phát ti mt s quc gia, dc bit là Han Quc, Iran, Italia, Nht Bàn... 

Dt chü dng phOng, chng djch bnh SARS-CoV-2 trên dja bàn tinh 
truâc nhüng din bin phüc tp cüa djch bnh, UBND tinh yéu c.0 Thu tru&ng 
các co quan, dcm vj trén dja bàn tinh; Chü tjch UBND các huyn, thành ph 
khn truong trin khai thirc hin t& mt s ni dung sau: 

1. Tip tue trin khai th,rc hin t6t, hiu qua tinh thAn các Cong van 
chi do, trin khai cüa Trung txclng, cüa tinh v phOng, chng djch bnh 
SARS-CoV-2. 

2.S&Yt 

- Tip t1ic trin khai quyt 1it các ho.t dng giám sat ti cong dng; chi 

do CDC Ninh BInh, h thng y t theo ngành d9c (t&i nhân viên y t thôn bàn) 
nhAm phát hin sam, giám sat các tnrông hçip ghi nhim, các tri.thng hqp có yu 
t6 djch t (dc bit di/dên ti' tinh H Bäc - Trung Qu&, các vüng djch mcii là 
thânh ph Daegu và tinh Bc Gyeongsang cüa Han Qu&; Iran, Italia, Nh.t Bàn). 

- Cp nht phác d, quy trInh diu trj mói nhAt bnh Covid-19 a Vit 
Nam dê tuyén truyn, htrâng dn tâi các ca sO' y t trong toàn tinh. 

- Tip tic tp hun cách ly, giám sat tai  cong dng, tram y th xâ, phuO'ng, 

thj trn, trung tam y t tuyn huyn, bnh vin da khoa tuyn huyn, tuyn tinh, 
bnh vin dâ chiên; xây dmg kê hoch và t chuc din t.p cac tInh hung üng 
phó djch beth và trin khai bnh vin d chin. 

- Trin khai khAn tri.rcmg vic mua sm thuc, trang thit bj, v.t tu y t, 
thit bj bào h, dam bào chAt luqng và dO v s luçmg d phic vi cOng tác 
phOng, chng djch bnh. 
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- Chü trI, phi hçp vOi Cong an tinh, S Lao dng - Thuang binh và Xã 
hi, Ban Quãn 1 các Khu cong nghip tinh, Sâ Cong thwing và các Co quan, 
don vj th chrc giám sat, each ly theo quy djnh và quãn l nhUng ngu&i di/dén, 
qua cãnh tir vüng có djch beth  SARS-CoV-2 theo quy djnh, nht là các nuécc: 
Trung Quôc, Han Quôc, Iran, Italia, Nht Bàn; dM vâi cOng dan Han Quc 
(hoc ngtthi qua cânh) di/dên ttr thành phô là Daegu và tinh Bäc Gyeongsang 
cüa Han Quéc trin khai thrc hin cách ly, giám sat theo quy djnh. 

3. Cong an tinh 

- Tip t11c triên khai cOng tác rà soát, nm thông tin di vOi nhng ngll&i 
nhp cành vào Ninh BInh, chü dn các cong dan mi tth li Vit Nam tir vüng 
djch cüa Han Quéc, Iran, Italia, Nht Bàn. 

- ChU tn, phM hçp vOi SO Y t, Ban Quãn l các Khu cOng nghip tinh, 
SO Lao dng - Thtrcing binh và Xâ hi, SO Cong thtxong, UBND các huyn, 
thânh ph rà soát dn tüng Co quan, don vi,  nguOi dan, h gia dInh có nguOi 
dan hoc ngi1Yi nuOc ngoài dâ di/dn tir vüng djch, dc bit là thành ph6 Daegu 
và tinh Bc Gyeongsang cüa Han Quc, các vüng djch cüa Iran, Italia, NIht 
Bàn d nm b.t thông tin và thông báo cho co quan chrc nàng trên da bàn; kjp 
thOi báo cáo v Ban Chi do các huyn, thành ph trên dja bàn d thirc hin các 
bithc theo quy djnh. 

4. Sir Lao dng - Thu ong binh và Xã hi 

Phi hqp vOi SO Y t cung cp danh sách, thông tin nhng nguOi lao 
dng xut phát, trO v ti's các khu vigrc clang có djch cüa Trung QuOc và vüng 
djch mOi (thánh ph Daegu và tinh Bc Gyeongsang cüa Han Quôc, các vüng 
djch cüa Iran, Italia, Nht Bàn...). Tm thOi dung cp phép cho lao dng tir 
vüng djch dn lam vic tai  Ninh Blnh. Không t ehirc dua lao dng ngithi Ninh 
BInh dn các khu virc clang có djch. 

5. S& Du ljch 

Chü tn, phi hçip vOi Cong an tinh, SO Y t, UBND các huyn, thânh 
ph rà soát toàn b các co sO luu tth trén dja bàn toàn tinh, thông báo d SO Y 
t t chirc thrc hin vic each ly, giám sat các truOng hçip khách luii trü nhp 
cánh dn tir vüng djch dc bit là thành ph Daegu và tinh Btc Gyeongsang 
cüa Han Quc, các vüng djch cUa Iran, Italia, Nht Bàn. Co bin pháp tuyên 
truyn d khách du ljch và nguOi dan cüng tham gia phông, chng djch. 

6. Sr Cong thu'o'ng, Ban Quãn 1 các khu cong nghip tinh 

Can cü chüc nàng, nhiêm vu d chü trI, phOi hqp vOi COng an tinh, SO Y 
th, UBND các huyn, thành ph rà soát toàn b các co quan, don vj clang hot 
dng trên dja bàn tinh, thông báo d SO Y t t chüc each ly các truOng hçp 
nhp cãnh dn tü vüng djch dac  bit là thành ph Daegu và tinh Bc 
Gyeongsang cüa Han Quôc, các vüng djch cüa Iran, Italia, Nhtt Bàn. 7 
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7. Si Thông tin và Truyn thông, Bài Phát thanh và Truyn hInh 
tinh, Báo Ninh BInh 

Tip tic d.y mnh tmyn thông trên các phing tin thông tin di chüng 
khuyên cáo ngii&i dan ye các bin pháp phOng, ch6ng djch bnh SARS-CoV-2. 

Chü dng nm bt thông tin tü Sâ Y t, Bô Y t và cung cp kjp thyi, 
chInh xác ti cong  dng d ngithi dan bit tInh hInh, tránh gay hoang mang; 
khuyn cáo ngithi dan và khách du ljch khi có triu chrng nghi ng& thi cn cách 
ly và dn c sâ y t d diiçic khám, phát hin, diu trj kjp thii, nguôi dan han 
ch di dn vüng dang có djch bnh khi không thxc sii cn thit. 

8. Sr Giáo diic và Bào to 

- Phi hçip chat chê vói Si Y t th%rc hin các bin pháp phông, chng 
djch bnh tai  các co sà giáo diic trên dja bàn tinh. 

- Chun bj dy dü các diu kin, sn sang don h9c sinh di h9c trô lai 
A . A A A 9 A 9. Be ngh Uy ban Mit trn to quoc Viçt Nam tinh va cac to chtrc 

thành viên 

Tip tuc phi hcip chat chë vâi ngành Y tê tang cung cong tác tuyên 
truyn nâng cao nhn thirc, trách nhim cüa toàn xà hi tIch crc tham gia vào 
cong tác phOng, chng djch bnh viêm du&ng ho hp cp do nCoV. 

10. Các S&, ngành khác 

Tich circ, chü dng phi hçip vi ngành Y t tang cu0ng truyn thông các 
bin pháp phOng, chng djch bnh SARS-CoV-2. 

11. Uy ban nhãn dan các huyn, thành phi 

- Tiêp tic day mnh cong tác thông tin, tuyên truyn ye nguy co, dtthng 
lay nhim, cách phát hin sam, each phOng, chng djch bnh SARS-CoV-2. 

- Vn dng nhân dan t1r giác khai báo vói cor quan y t nu có yu t djch 
t diIv tü vüng có djch, nht là tinh H Bc cUa Trung Quc, thánh ph Daegu 
và tinh Bc Gyeongsang cüa Han Quc, cac vüng djch cüa Iran, Italia, Nh.t 
Ban; dng th?i phát hin nhng nguai Co triu chrng s&, ho, khó thô, có yu 
th djch t nguy cci mc bnh Covid- 19 d duçic each ly, chin doán và diu trj 
kjp th?ii. Khuyn cáo ngithi dan không dn các khu vrc dang CO djch. 

- Chi dio tang cuông kim tra cong tác phông chng djch bnh ti các 
clim dan Cu, h gia dInh, các khu virc có nhiu khách du ljch. 

- Chun bj My dü các phuong tin, trang thit bj phOng chng djch bnh 
d sn sang 1rng phó khi djch bnh xâm nhp vào dja phuccng. 

Uy ban nhân dan tinh yêu cu Thu trithng các cci quan, don yj trén dja 
bàn tinh, Chu tjch UBND các huyn, thành ph ttp trung chi do thuc hin 
nghiêm tüc, có hiu qua các hot dng phOng, chng djch bnh SARS-CoV-2. 
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Giao S& Y t tng hçip báo cáo tInh hmnh djch bnh và k& qua thrc hin nOi 
dung Cong van nay v UBND tinh truóc 1 7h00 hang ngày./. 

Ncri nhn: 
- Nhix trén; 
- Van phOng Chmnh phü; 
-BOYt; 
- Thtr&ng trrc Tinhüy; 
- LAnh do UBND tinh; 
- Thtring trirc các Huyn üy, Thành üy; 
- Lãnh dao  Van phOng UBND tinh; 
- Các thành vién BCD phOng ch6ng djch cüa tinh; 
- Bnh vin 5 QK III, Bnh vin Cong an tinh, 
Bnh xá Quãn doàn I; 
- CDC Ninh Bmnh; 
- Luu: VT, VP2, VP3, VP5, VP6. 

4.Tr3 7_C VYT 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

Dinh Van Diên 
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