
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
TINH THANH HOA Dc 1p — Tiy do — Hinh phüc  

S: 09 /CD-UBND Thanh Hóa, ngày 06 tháng5 ham 2021 

CONG DIIN 
Vê vic tang cu*ng cong tác phbng, chông djch Covid-19 

CHU T4CH UY BAN NHAN DAN TJNH THANH HOA diên: 

- Giám d6c các sâ, Truâng các ban, ngành, dan vj cp tinh; 
- Chü tjch UBND các huyn, thj xã, thành phô. 

Trong tInh hInh djch bnh Covid- 19 dang din bin ht si'rc phi'rc tp t?i 
mt so dja phuang trong cá rnrâc, dc bit ttr khi xuât hin chim ca bnh Covid-
19 do lay nhiêm trong khu diêu trj bnh nhân ni tth cüa Bnh vin Bnh nhiêt 
dài Trung trong co SO Kim Chung. Den nay, Trung tam Kiêm soát bnh tt tinh 
dã xác djnh duçc danh tInh cüa 146 nguOi có lien quan tr1rc tiêp tiêp xüc vOi o 
djch nay, dày là nguy ca rat cao lam lay Ian djch bnh trên dja bàn tinh ta. Dê 
chU dng kiêm soát djch bnh, ChU tjch UBND tinh - TnrOng Ban Chi do 
phông, thông djch Covid-19 tinh yêu cãu CáC sO, ngành, dun vj cap tinh khân 
tnrang triên khai ngay mt so ni dung sau: 

1. Khuyn cáo nguOi dan không di, dn các viing có djch dã di.rçc Bô Y tê 
cOng bô 0 các tinh, thành phô trong cá ntxOc. TruOng hqp can thiêt, nêu di, den 
các vUng có djch phâi thrc hin nghiem các quy djnh ye phông chông djch, dam 
bão an toàn vâ khi ye phãi thirc hin khai báo yté vOi cu quan y té dja phuung. 

2. Giao ChU tjch UBND các huyn, thj xã, thành ph chi dto yêu cu tht 
cá nhng ngtrOi dan dä ttrng den Bnh vin Nhit dOi Trung iiong cci sO Kim 
Chung trong khoãng thOi gian tr ngày 14/4/2021 den nay và các diem djch theo 
thông báo cüa Bô Y tê phãi khai báo y te vOi chInh quyên dja phuong dé di.rqc 
hisOng dn các bin pháp each ly phü hcip. 

Phi hçp vOi SO Y t và các dun v lien quan khân trwmg truy vt than 
tôc và thrc hin các bin pháp chü dng phông, chong djch theo quy djnh cüa 
B Y tê doi vOi tat cã các truOng hçp là bnh nhân, ngithi nhà bnh nhân, nhü'ng 
nguOi den thãm, nuôi..., có lien quan den ô djch Bnh vin Bnh nhit dOi 
Trung ucing co sO Kim Chung tü' ngày 14/4/202 1 den nay (dôi vOi tht cã cac 
trtthng hcip dà trO ye) và nhrng trtrOng hçip trO ye trong nhftng ngày tOi dày. 
Cong tác rà soát, truy vet phãi hoàn thành trtxâc 1 7h00 ngày 06/5/2021; các mu 
xét nghim phãi di.rcc g0i ye Trung tam Kiêm soát bnh tt tinh trtxóc 18h00 
ngày 06/5/2021. 

Yêu c&u Trung tam Kiêm soát bnh tt tinh gui ngay danh sách 146 nguOi 
dã xác djnh duçic danh tInh có lien quan den ô djch Bnh vin Bnh nhit dOi 
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Trung Lrong co so' Kim Chung cho UBND các huyên, thi xä, thành phOtruó'c 
8h00 ngày 06/5/202 1 dé khân truo'ng rà soát, truy vt, to chirc lay rnâu xét 
nghim, tO chirc each ly theo quy djnh toàn bO sO nguO'i có lien quan theo danh 
sách nêu trên Va nhthig ngithi tiêp xic vâi h9. Trung tam Kiêm soát bnh tt tinh 
Co trách nhim tiêp nhn toàn b so rnâu và to chüc xét nghim xong truóc 
07h00 ngày 07/5/202 1. 

3. Yêu cu tttt cã các Co s& cách ly tp trung trên dja bàn tinh sit ch,t 
vic thirc hin các quy djnh each ly t.p trung, tuyt dôi không dê xãy ra lay 
nhim chéo trong khu cách ly; thirc hin bàn giao nh&ng ngu?ii hoàn thành cách 
ly cho các dja phuong ncii ho sinh song theo dung quy djnh va quàn 1' sau each 
ly theo huàng dan cüa Ban Chi dao  QuOc gia ye phOng chOng dch tai  các khu 
each ly; chci dng phOng, chông lay nhiêm chéo. 

Thai gian each ly áp dung tr ngày 05/5/2021 tai  các cci sa cách ly tp 
trung dixçc thirc hin dU 21 ngày/dcit each ly, cho nhirng tn.r&ng hcp dang thirc 
hin cách ly va nhing tri.rang hçip mói. 

ThO'i gian quãn 1' nhU'ng tnthng hç'p hoàn thành each ly tp trung t6i thiu 
là 07 ngày tiêp theo t,i gia dInh hoc noi cix tilt. Trung tam Y tê các huyn, thj 
xa, thành phô chju trách nhim thirc hin vic giám sat, theo dOi y té dOi vOi 
nhüng truang hqp nay. 

4. Yêu cu các Ca s& khám chüa bnh trên dja bàn tang cu&ng cong tác 
phông chong djch darn báo an toàn tuyt dôi không dé lay nhim chéo theo 
hu&ng dan cüa Bt Y tê và dam báo các hot dng khám, ehüa bnh tai  doii vj./. 

K/T CHU TICH 
PHO CHU TICH 

(Dâ k) 
Bâu Thanh Tüng 

BANG UY 1<11(31 CC% QUAN 
VA DOANH NGHIIP TINH SAO LUC 

* 

S 10-SL/DUK Thanh Hóa, ngày 07 tháng 5 nàm 2021 
Cong din so 09/CB-UBND, ngày 06 thing 5 nám 2021 cüa chü tch Uy Ban 

Nhân dan tinh Thanh Hóa ye vic tang cirO"ng cong tá4g, chông dch Covid-19. 
Noi nhãn: /,b  e\TH1IONG VU 

- Các.dãng Uy, chi b ca so, 7/ . VAN PHONG 

- Các 4/c UVBCH;UVUBKT dáng üy Khôi, KHS leN  - 
- Can b các ban, doàn the cüaDUK, VADONHNGHIEPI * / 
- Ltru VP. \ llPfflfl{ANHHÔA 

Van Vinh 
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