
TINH Ui( VINII PHUC BANG CONG SAN VIT NAM  
* 

So ao-TB/TU Vinh Phzc, ngày 30 tháng 3 nàm 2020 

THÔNG BAO 
MEN CUA THUONG TRIC TfNH UY 

v vic phông chông d!ch  bnh Covid-19 trên dla  bàn tinh 
trong tInh hInh m&i 

Tti phiên h9p ngày 3 0-3-2020, sau khi nghe Ban chi dao  phông chng 
djch bnh Covid-19 cüa tinh báo cáo v tInh hInh djch bnh trên dja bàn tinh; 
mt so khó khn và die nghj mt so bin pháp phOng ching djch. Thi.r&ng trirc 
Tinh üy thông nhât vâi dir báo tInh hInh và lânh d.o, chi dao  nhiz sau: 

I- Ye tlnh hlnh 

Vâi Ha Ni, tam djch có th xác djnh chInh ô bnh vin Bach  Mai có 
nguy ca lan rng. Tai Bach Mai, tInh hInh djch bnh din bin rt phirc tap  vth 
25 ngithi mac Covid-19, trong do: 02 diiêu duO'ng y t, 01 con gái mt diu 
thrO'ng; 15 nhàn viên Cong ty TruO'ng Sinh; 06 bnh nhân, 01 nguO'i vào chäm 
bnh nhân mc Covid-19. Tinh Vinh Phi'ic, tr ngày 10/3/2020 dn nay có 919 
nguOi den khám chüa bnh tai  Brih vin Bach  Mai, vi 4y nguy Ca lay lan ra 
cong dng là rat ian, có th có tr 4000 — 5000 ngrri cO nguy cci lay nhim. 

Mt s khó khán hin nay Vinh Phüc g.p phãi: hin dang có 990 trixOng 
hp tr Bnh vin Bach  Mai v, trong do có bnh nhân dang each ly tai  gia 
diInh, diây là nhitng dii tirgng tim in nguy ca cao. Song vic each ly tai  gia 
dInh hiu qua không cao, d phát sinh lay ian do ' thüc chap hành cña ngithi 
dan chua t&. 

II- Nhn dijnh duçc nhttng khó khän sp tâi, Thung trirc Tinh Uy yêu 
c.0 các cp üy, chInE quyn, eác sâ, ban, ngành, dija phi.rang thirc hiên 
nghiêm các nhim vi sau: 

1- Bi vói các cp üy, chinh quyn các cap: 

1.1- Các cp üy, chInh quyn, doàn th tip tic thirc hin nghiêm các van 
bàn chi dao  cüa B( ChInh trj, Ban BI thix, ThU tixOng ChInh phU, cUa các B, 
ngành Trung uung, cUa Tinh Uy, cUa Ban chi dao  phông chong djch bnh cUa 
TinE v cong tác phông, chông djch. 

1.2- Giao ngix?i dirng du cp Uy, chInh quyn chju trách nhim trirc tip, 
toàn din (dn mlrrc  phài xem xét k 1u.t) nëu d djch bnh phát sinh, lay lan 
trén dja phucrng, dja bàn do nguyen nhãn chU quan. 
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1.3- T.p trung phông, chng dch bnh theo nguyen t.c: ngän chn, han 
ch ti dia các ngun lay nhim; phát hin thm các truô'ng hçp nhim bnh. 
diu tra djch t, phân loai, sang 1c, each ly chat ch; khoanh ving, dp dch; 
diu trj kjp thii, hiu qua. 

1.4- Co phucmg an, kjch bàn a các quy mô cao han d irng phó kjp thii. 

1.5- Th'çrc hin các phuang pháp tuyên truyn trong cong dng vói tinh 
than: "Mi nguai c g.ng ttr bào v mInh, bào v gia dInh, ca quan, lang xóm, 
khu dan Cu"; "Lang giU lang, xã gitt xà, huyn giü huyn" d tinh n djnh sam 
nhk 

1.6- Giao ngành Y t& Cong an, Quãn di t chirc diu tra ngay, sang l9c, 
cách ly tp trung di tucmg tip xüc gn vói các bnh nhân, ho.c các nhân viên 
cüa Bnh vin Bach  Mai. Vic nay yêu cu phài tp trung cao d die thrc hin 
xong trong ngày 31-3-2020. 

1.7- Phân c.p vic b trI ngun 1irc d các cp chü dng b trI ca sô 4t 
ch.t, mua sm trang bj y t cho phOng chng djch a các bnh vin, trung tam y 
t cp duài, các 1irc hrçing lam nhim vi (khu trang, thuôc khir khuân, h trçi 
kinh phi chng djch...) 

2.S&Yt: 

- Thông báo tOi nhân dan han  ch ti dia dn bnh vin khám các bnh 
thông thuông (trr trirmg hcip d.c bit cap bach). Thijc hin nghiêm, siêt ch.t 
cong tác phông, ch6ng djch tai  các bnh vin trên dija bàn tinh, tuyt di dam 
bào an toàn cho các bênh viên. 

- Mi bnh nhân tai  bnh vin phài t1r chäm soc. Bnh nng không qua 
mt nguai chäm nuôi. To chirc kiêm soát djch vi an uông trong các bnh vin. 

- Mi cng bnh vin dt 1 bung khCr khun. Kim soát ch.t chë vic ra 
vào bnh vin; 100% khách, can b, bnh nhân ra vào dêu phãi qua bung khr 
khuan d tránh mang virus ra ngoài hoc tr ben ngoài vào bnh vin. 

- Dng khii dng h thng xét nghim virus cña Vinh Phüc a nh1tng 
bnh vin dap ing dü yêu câu. 

- Tp trung toàn ngãnh d chng djch theo nguyen tAc: ngän ch.n, han 
ch ti da cac ngun lay nhim, nht là tr nuac ngoài, tr Bnh vin Bach  Mai. 
Phài phát hin só'm các truang hçip nhim bnh. 

- Phi hçrp Cong an diu tra djch t, phân loai,  sang 19c cách ly kjp thai, 
cht ch. To chrc khoanh vling d.p djch kjp thai, hiu qua. 

3. Cong an tinh: 

- Chju trách nhim chü trI cüng ngành y t, các dja phuang th chi'rc diu 
tra, phát hin, xác minh djch t, sang l9c di vOi các d6i v6i các truang h 
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lien quan dn Bnh vin Bach  Mai, các di tuçing lay nhim khác d dixa di 
each ly kjp thii. 

- T chrc kim tra, rà soát lái xe bnh vin, xe taxi chi bnh nhân, xe hçTp 
dông, xe ghép ch& bnh nhân t& vüng Ha Ni, Bnh vin Bach  Mai và tt cá 
các bênh viên khác. 

- T chüc tp hun cho các khách san,  siêu thj, lái xe taxi, lái xe but, 
ngii?yi lam vic cong cong v nhug vic phãi lam dê chông djch. 

- PhM hçip ngành Giao thông Vn tài dmg hoat dng di váci các xe cong 
cong, xe but, han  ch xe di Ha Ni dn ngày 15/4/2020. 

- Xir l nghiem các tri.r&ng hçip vi pham Chi thj cüa Thu tung ChInh phü, 
các quyét djnh cüa Ban chi dao  phông chng djch bnh cüa tinh (an ninh tr.t 
tçr, deo khâu trang, cô ban hang,...) 

4. Ban quãn 1 các khu cong nghip: 

Nm toàn b danh sách nguô'i nuâc ngoài, nguii Vit Nam lam vic tai 
các khu cOng nghip nhi.rng sng 6 Ha Ni. Khuyên cáo lai  Vinh Phüc hoc 
lam vic tai  nhà tt'r nay dn 15/4/2020; han  ch t6i da vic di 'at,  nhtt là v khu 
vrc vüng có djch. 

5. B ChI huy quân sir tinh: Lam vic vâi dan vj quân di cüa B quc 
phông trên dja bàn thành ph Vinh Yen d lira chçn dja diem, l.p phuang an, 
chun bj b trI thành nai each ly tp trung, s.n sang cho phuang an cách ly cüa 
tinh. 

Thuäng trirc Tinh üy yêu cu các c.p üy, chInh quyn, các s&, ban, ngânh, 
dja phuang trin khai, thirc hin nghiêm tue các ni dung d chi dao. 

No'i nhân:  
- Các die UVBTVTU, 
- Dâng fJoàn HDND tinh, 
- BCSE) UBND tinh, 
- Các Sc, ban, ngành, 
- Các huyn, thành Uy, 
- Cong an tinh, 
- B chi huy QS tinh, 
- CPVP,CVTH, 
- Lmi VTTU. 
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