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CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VLT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

Ninh Blnh, ngày  4'  tháng 01 nám 2020 

KInh giri: 
- Thu truâng các co quan, don vl trên dja bàn tinh; 
- Chü tjch UBND các huyn, thành ph& 

Djch bnh viêm di.thng ho htp cp do chüng mói cüa vi rut Corona 

(nCoV) gay ra là djch bnh truyn nhim cAp tinh, nguy him, hin chi.ra có 
thuc diu trl dtc hiu và vAc xin phông bnh. Bnh Co th lay truyn ttir ngiii 

sang ngirâi do tiêp xüc gAn hotc qua nhtIng hat  nilóc b9t có chüa vi riit. Dn 

nay tai  Trung Quc dã ghi nhn trên 541 tnr&ng hqp mAc bnh, trong do có 15 

nhân viên y tê, dã có 17 trtrông hçip tü vong. 

Tai Vit Nam, theo thông báo cüa B Y th, ngày 23/01/2020 dä phát hin 
02 ngithi Trung Quôc den Vit Nam ttr thành phô Vu Han có throng tInh vâi vi 

rit nCoV. 1 1in 02 ngui bnh dang dixçic cách ly, diêu trj tai  thành ph Ho ChI 
Minh. Tuy nhiên, truâc khi den thành phô Ho ChI Minh, 02 ngu&i bnh nay dã 
di chuyên qua nhiêu tinh thành cüa nithc ta nhu: Ha Ni, Nha Trang, Long 

An... bAng nhiêu phi.rung tin giao thông cong cong, bii 4y nguy Co djch bnh 

xâm nhp, lay Ian vào tinh ta là rAt lan. 

Thirc hin kiên chi dao  ciLia Thu tuâng ChInh phü tai  COng din so 

121/CD-TTg ngày 23/01/2020 v phOng, chông djch bnh viêm duang hO hAp 
cap do chüng rnOi cüa vi rut Corona gay ra; Chi thj s 03/CT-BYT ngày 

22/01/2019 cüa B tnrâng B Y th v vic tang cuang Cong tác phOng, chng 
djch bnh viêrn thrang ho hAp cAp do chüng mai cüa vi rOt Corona; 

Dé chü dng trong cong tác phOng, chng dlch  bnh viêm di.thng ho hap 

do nCoV trén dja bàn tinh, UBND tinh yêu cAu Thu trumg CáC co quan, don vj 

trén dja bàn tinh; ChiLi tjch UBND các huyn, thành ph khân tnrong trin khai 
thrc hin nhCrng ni dung sau: 

A 1. So' V te 

- Triên khai quyêt 1it các hoat  dng giám sat tai  cong dông nh&m phát 
hin sóm ngirai có nguy co dê cách ly, không d djch xâm nh.p, lay lan ra din 

rng, giám sat y th chtt chë di vâi nhng nguai di/v tr vOng djch, nhüng 
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ngthi có nguy cc và triu chrng nghi ngi mc bnh; chi dao  các bnh vin t 
chirc vic phân tuyn, thu dung, cAp c1ru, diu trj bnh nhân, lAy mu vâ xét 
nghim dê phát hin kjp thai các trIxmg hqp nghi ng mAc bnh. ChuAn b dAy 
dü hóa chat khir khuãn, vt Ui, trang thit bj và nhân hrc d sn sang h trçY, 
triên khai các hoat dng chông djch kjp thii. Kjp thii d xuAt vâi JJBND tinh 
chi dao  các bin pháp phông, chng djch bnh hiu qua, phü hqp vOi din bin 
djch t ti các dja phisong và trên dja bàn tinh. 

- Tham rnixu cho UBND tinh ban hành k hoach phông, chng djch bnh 
viêm du&ng ho hAp cAp do chung nCoV gay ra. Lap dir toán kinh phi b sung 
trInh UBND tinh phé duyt khi djch bnh xuAt hin tai  tinh. 

- To chtrc tp huAn, dào tao  can b, nhân viên y t v cong tác thu dung, 
cách ly, diu trj, cAp ciru, cong tác giám sat và phOng, chng dM vâi djch bnh 
do nCoV gay ra theo các htxâng dn cüa Bô Y t. 

- Chü tn, phi hçip vi các S, ngành lien quan thành 1p các doàn kim 
tra lien ngãnh tiên hành kim tra, giám sat, chi dao cong tác phông, chng djch 
viêm drô'ng ho hAp cAp do nCoV tai  các dja phwmg. To chrc trirc giám sat 
djch 24/24 gRi trong các ngây nghi L, Tt d theo dOi, nAm bAt tInh hInh djch 
bnh xãy ra trên dja bàn, chi dao  các &Yn vj trirc giám sat djch và báo cáo kjp 
th?ii tlnh hInh djch bnh theo dung quy djnh. 

- Phi hgp vii Dài Phát thanh và Truyên hInh tinh, Báo Ninh BInh và 
các ca quan thông tin truyn thông cung cAp thông tin kjp th?yi tOi nguäi dan, 
không dé ngithi dan hoang mang, thông báo cii th cho ngu&i dan các dja dim 
khám và diu trj, s din thoai thuing trirc chng djch. 

2. So' Thông tin và Truyên thông, Dài Phát thanh và Truyn hmnh 
tinh, Báo Ninh BInh 

DAy manh  truyn thông trên các phucing tin thông tin dai  chüng khuyn 
cáo ngi.thi dan v các bin pháp phông, chng djch bnh viêm du&ng ho hAp 
cAp do nCoV. Chü dng nAm bAt thông tin tir Si Y t& B Y t và cung cAp kjp 
thii, chInh xác ti cong dng dê ngithi dan bit tInh hInh, tránh gay hoang 
mang; khuyn cáo ngi.thi dan và khách du ljch khi có triu chrng nghi ngi thI 
cAn cách ly và den co sOy t dê duçyc khám, phát hin, diêu trj kjp thOi, nguOi 
dan han  ch di dn vüng dang có djch bnh khi khOng thrc sr cAn thit. 

3. So' Du lich 

Tang cuOng nAm bAt thông tin v khAch du ljch, dc bit nhcrng ngxOi 
dn th vling cO dch dê truyên thOng, vn dng nguOi dan, khách du ljch tij giám 
sat src khóe, kp thOi khai báo vOi co quan y t nu Co các triu chirng nghi ngO 
mAc bênh do nCoV. 
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Yêu c.0 các c sO t chüc các tour du ljch phãi quân 1 chit chë khách du 
ljch dn tü vüng có djch bénh, nu hành khách có các triu chirng cüa cüm nhi.r: 
st, dau rnói nguOi, khó thO, met... d nghj dn ngay ca sO y t d kim tra. 

4. So' Tài chInh 

Chu dng tham mru, b tn kinh phi d dáp ü'ng kjp thai cho hot dng 
giám sat, cong tác phông, chng djch bnh bnh viêm duOng ho hp d1p do 
nCoV. 

5. Các SO', Ban ngành, các co' quan, don vj trên dja bàn tinli 

- Tip tic trin khai thrc hin nghiêm tüc, hiu qua các ni dung chi do 
tai Van bàn so 606/LJBND-VP6 ngày 20/12/20 19 ciia UBND tinh v tang 
cuOng cong tác phông, chng bnh müa dông xuân näm 2019 - 2020; 

- Trin khai xây drng k hoach phông, chng djch bnh cüa ca quan, 
dGn vj, dc bit t.p trung phOng chng djch bnh viêm duOng ho hp cp do 
nCoV gay ra; tang cuOng trin khai các bin pháp phü hp nhm ngän chn sir 
xâm nhp cua djch bnh vào tinh nhu nm bt tjnh hInh, kim soát chat chê 
khách du !jch và nhQng nguOi di v tlr Trung Quc, nhüng ngixOi có tip xüc 
vOi 02 ca bnh duqc phát hin tai  Vit Nam, thông báo vOi c quan y t nhUng 
ngithi có yêu t djch t dang có biu hin viêm dtthng ho hp cap dé kjp thai 
cách ly, diêu trj. 
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6. Be ngh Uy ban Mit trn to quoc Viçt Nam tinh va cac to chirc 
thành viên 

Can cir chOc näng, nhim v xây dirng k hoach huy dng h,i viên, doàn 
viên, kt hcp ch.t chê vOi ngành Y té tang cuOng cong tác tuyên truyn nâng 
cao nhân thrc, tIch cIrc tham gia vào cong tác phOng, ch6ng djch bnh viêm 
thrOng ho hap cap do nCoV. 

7. Uy ban nhân dan các huyn, thành ph 

- Dy manh  cong tác thông tin, tuyên tnuyn trên các phuang tin thông 
tin dai  cht'ing, h thng thông tin và truyn thông co sO d nâng cao nhn thrc 
và hiêu bit cua ngi.rOi dan v nguy co, di.r&ng lay nhim, each phát hin sOm, 
cách phông, chng djch bnh do nCoV. Vn ctng nhân dan tir giác khai báo 
vOi co quan y t nu có yu t djch t di/v tü vüng có djch, ctng thai phát hin 
nhQng ngi.rOi có triu chüng s&, ho, khó thO, có yu t djch t nguy ccc mc 
bnh do nCoV d dixcic each ly, chin doán và diu tnj kjp thOi. Khuyn cáo 
nguOi dan không nên dn các khu virc dang có djch néu không thçrc sir can thit. 
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- Thành 1p các doàn lien ngành d kim tra cong tác phóng chng djch 
bnh tai  dja phucing. Chi dao  tang cung kim tra cong tác phông chng djch 
bnh tai  các  cvm  dan cir, h gia dInh, các khu vrc có nhiu khách du ljch. 

- Chi do các cci si y t trên dja bàn chun bj dÀy dü các phixcmg tin, 
trang thit bj phông chng djch bnh d sn sang üng phó khi djch bnh xâm 
nhp vào dja phinmg. 

- Chi do các ngành, các doàn th cüng toàn th nhân dan & dja phtxmg 
tIch circ chü dng tham gia các hoat dng phông chng djch bnh nói chung và 
dc bit là dich bnh viêm du&ng ho hAp cAp do nCoV. 

Uy ban nhân dan tinh yêu cAu Thu trtx&ng các cci quan, dcm vj trên dja 
bàn tinh, Chü tich  UBNI) các huyn, thãnh ph tp trung chi dao  thirc hin 
quyt 1it các hot dng phông chng djch bnh do nCoV. Giao S& Y t thng 

hçip vâ thix&ng xuyên báo cáo UBND tinh tInh hInh djch bnh và két qua thirc 

hin theo quy dnh./. 

Ntii nhin: 
- Nhtr trén; 
- Van phông ChInh phU; 
- B Y té; 
- Thithng trrc Tinh üy; 
- Lãnh dao UBND tinh; 
- LAnh do Van phàng UBND tinh; 
- Các thành vên BCD phông chng djch cüa tinh; 
- Bnh vin 5 QK Ill, Bênh vin Cong an tinh, 
Bnh xá Quân doàn I, Bnh xá tnrmg DH Hoa Lu; 
- Liru: VT, VP2, VP3, VPS, VP6. 

1 .Tr12CVYT 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU TICH 

Tng Quang Thin 
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