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CÔNG ĐI N
Về vi c ti p t c khẩn tr ơng triển khai quy t li t các bi n pháp phòng
chống dịch Covid-19
B

Y T ĐI N:
-

y ban nhân dân thành phố Hà Nội;
y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
y ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn các tỉnh, thành phố Hà Nội, thành
phố Hồ Chí Minh và Quảng Nam đã ghi nhận các trường hợp mắc Covid-19 tại
cộng đồng là các trường hợp từ ngày 01/7/2020 đã từng đi đến các khu vực có
nguy cơ lây nhiễm cao tại thành phố Đà Nẵng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo c a Th
tướng Chính ph về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch
Covid-19, Bộ Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống
dịch Covid-19 đề nghị y ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo quyết liệt
các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau:
1. Tiếp t c thực hiện nghiêm các chỉ đạo c a Th tướng Chính ph và
Ban Chỉ đạo Quốc gia, phát huy trách nhiệm c a lãnh đạo chính quyền địa
phương, chính quyền cơ sở, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để triển
khai quyết liệt, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh, thành
phố.
2. Khẩn trương, tăng tốc hơn nữa việc thực hiện truy vết các trường hợp
đi về từ thành phố Đà Nẵng từ 01/7/2020 đến 28/7/2020 và các địa điểm có
nguy cơ lây nhiễm cao theo các thông báo khẩn c a Bộ Y tế, các trường hợp tiếp
xúc gần với các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh, tiến hành ngay việc
cách ly y tế phù hợp theo quy định, lấy mẫu thực hiện xét nghiệm và giám sát
chặt chẽ tình hình sức khỏe.
3. Mở rộng năng lực thực hiện xét nghiệm, tăng công suất xét nghiệm,
huy động cac cơ sở y tế co khả năng thực hiện xet nghiệm bao gồm cả các cơ sở
y tế tư nhân để triển khai xét nghiệm trên diện rộng, thực hiện việc thanh toan
bảo hiể m y tê cho xet nghiệm Covid-19 theo hương dẫn của Bộ Y tê va Bảo
hiể m xã hội Việt Nam; Chuẩ n bi ̣ sẵn sang cơ sở vật chât, vật tư, trang thiêt bi ̣
đảm bảo cho việc thu dung, điêu tri ̣cac trương hơ ̣p măc bệnh; triể n khai ap du ̣ng
cac quy trinh, phân luông, phân tuyên tranh lây lan trong cac cơ sở y tê, thực
hiện điêu tri ̣ hiệu quả va tăng cương phôi hơ ̣p, trao đổ i chuyên môn kỹ thuật
giữa cac tuyên trong việc điêu tri bẹ
̣ ̂ nh nhân Covid-19.

4. Kêu gọi người dân ch động khai báo y tế, theo dõi tình hình sức khỏe
và yêu cầu liên hệ để được xét nghiệm. Giao chính quyền cơ sở tổ chức giám sát
chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại từng khu phố, từng
hộ gia đình, thành lập các tổ phòng chống dịch dựa vào cộng đồng; phối hợp với
các lực lượng công an, y tế thực hiện phương châm đi tưng ngõ, gõ tưng nha, ra
tưng đôi tươ ̣ng vơi tât cả cac trương hơ ̣p co nguy cơ măc bệnh không để lây lan
dich
̣ bệnh trong cộng đông.
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