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Về việc tăng cường thực hiện
một số biện pháp cấp bách
phòng, chống dịch COVID-19
trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, hội đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Sau 98 ngày không phát hiện trường hợp mắc COVID-19 lây nhiễm trong
cộng đồng ở nước ta, qua thông tin phản ánh trên các báo, đài, ngày 24/7/2020 tại
thành phố Đà Nẵng đã phát hiện 01 trường hợp 03 lần xét nghiệm dương tính với
SARS-COV-2 (đang chờ kết quả khẳng định từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương).
Trường hợp này chưa xác định được nguồn lây nhiễm và đã tiếp xúc với nhiều người,
tại nhiều nơi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nên là nguy cơ gây lây nhiễm bệnh rất
cao.
Trước tình hình trên, để chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19, Chủ
tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, UBND các huyện, thị xã,
thành phố tập trung cao độ, tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống
dịch COVID-19 sau đây:
1. Tăng cường thông tin, tuyên truyền cho người dân đề cao cảnh giác, thực
hiện các biện pháp phòng hộ cá nhân phòng chống dịch COVID-19, như: đeo khẩu
trang, hạn chế tập trung đông người, hạn chế tiếp xúc gần với người có dấu hiệu
bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp, rửa tay thường xuyên bằng dung dịch sát
khuẩn, vệ sinh cá nhân, nhà cửa, nơi làm việc…
2. Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn phải thực hiện các yêu
cầu phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, phải có nơi rửa tay bằng
xà phòng, dung dịch sát khuẩn, thường xuyên vệ sinh, lau dọn đồ dùng, phương tiện
bán hàng, để thông thoáng nhà cửa, cơ sở kinh doanh, dịch vụ.
Giao Sở Du lịch có khuyến cáo đến các cơ sở lưu trú thực hiện các biện pháp
phòng chống dịch đối với khách đến/ở/về từ thành phố Đà Nẵng trong vòng 14 ngày
qua, nhất là khu vực quận Liên Chiểu.
3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các
trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai các biện pháp chống
dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.
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4. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách
thuộc thẩm quyền quản lý tổ chức lại hoạt động trên cơ sở đảm bảo các các yêu cầu
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế; hạn chế việc vận chuyển khách
đến/đi từ địa phương có dịch về tỉnh.
5. Sở Y tế:
- Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện phân luồng, phân tuyến, sàng lọc bệnh tại
các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật
chất, nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế để đảm bảo công tác khám chữa bệnh và
phòng chống dịch.
- Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở y tế tăng cường công tác giám sát phòng chống
dịch COVID-19 tại cộng đồng, cửa khẩu.
- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của ca bệnh phát hiện tại Đà Nẵng để kịp thời
tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 trên địa bàn tỉnh phù hợp.
6. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường các biện pháp phòng
chống dịch COVID-19 theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
7. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị, địa phương trên địa
bàn quản lý tăng cường công tác truyền thông phòng chống dịch đến người dân; tiếp
tục giám sát, theo dõi phát hiện các đối tượng có yếu tố dịch tễ, có dấu hiệu nghi
nhiễm COVID-19 tại cộng đồng để triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp cách
ly, điều trị và phòng ngừa lây nhiễm.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương triển khai thực
hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các ban Đảng thuộc Tỉnh ủy;
- Thành viên BCĐ PC dịch Covid-19 tỉnh;.
- Báo BĐ, Đài PT&TH BĐ (đưa tin);
- Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh;
- Trung tâm KSBT tỉnh;
- Lãnh đạo VP + CV UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K15.
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