
UY BAN NHAN DAN 
TINH NINH BINH 

CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM 
Dc 1p - Tr do - Hanh phüc 

S: 531/UBND-VP6 
V/v trin khai thuc hiên Kt luân 

cüa Thu tuàng ChInh phñ t?i 
Thông báo so 300/TB-VPCP ye 
phOng, chông djch COVID-19 

Ninh Blnh, ngày  f8  tháng 8 nám 2020 

KInh giri: 
- Giám dc Cong an tinh; 
- Chi huy trithng Bô Chi huy Quân si,r tinh; 
- Thu tru&ng các co quan, don vj trên dja bàn tinh; 
- Chu tjch UBND các huyn, thành ph& 

Hin nay, Chinh phü, các B, Ban ngành lien quan và các tinh, thành ph 
dã dua ra nhiu bin pháp phü hçip cho trng dja phuong th hin quyt tam rt 
cao v phông, chng djch COVID-19 và phát trin kinh t. Tuy nhiên nguy co lay 
lan djch bnh vn & müc cao. D chñ ding trong phông, chng djch bnh trên da 
bàn tinh song song vôi vic phát trin kinh t, thirc hin Kt lun cüa Thu tithng 
ChInh phü Nguyn Xuân Phüc tai  cuc h9p Thu&ng trirc ChInh phü v phông, 
chng dch COVID-19 ti Thông báo s 300/TB-VPCP ngày 14/8/2020 cüa Van 
phông ChInE phü, 

UBNT) tinh yêu cu Giám dc Cong an tinh, Chi huy truông B Chi huy 
Quân sr tinh, Thu tru&ng các S&, Ban, ngânh, doàn th& the co quan, don vi trên 
dja bàn tinh, Chü tjch UBND cac huyn, thành pM Can tp trung chi dao, t chirc 
thirc hin t& mt s ni dung sau: 

1. Tiêp tVc  thirc hin nghiêm các ni dung chi dio tai  cac van bàn cüa 
Trung uong Va Cua tinh. 

2. Thirc hin giãn cách xã hi cho các di tuçing Co nguy CO cao gôm ngu&i 
cao tuôi, ngu&i CO bênh 1 tim mach, ngu&i co bnh 1 man tinE khác. 

3. Nba may, xi nghip, co sâ san xut phái t1r dánh giá tiêu chI an toàn, thirc 
hin chit chê các bin pháp giám sat y t, phOng djch. 

4. Tang cuO'ng kim tra, rà soát các bin pháp phOng djch trên dja bàn, ngàn 
chn và xü 1 nghiêm các tru&ng hqp vi phm; thirc hin nghiêm bin pháp each 
ly y t, nht là tti các co s& cách ly dan sir. 

Tip tiic thânh 1p và duy trI các T cong tác phOng, cMng djch tai  co s&, 
di tiimg ngô, gO trng nhà, rà trng di tuçrng d phát hin các tru&ng hçrp nghi 
nhim, có nguy co cao lay nhim d kjp th&i áp diing bin pháp phü hçp. 
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5. Tiêp tiic tto diu kin cho các nhà du tu, chuyên gia, nhà quàn 1 các 
doanh nghip, lao dng tay ngh cao duqc thp cânh lam vic tai  Ninh BInh; khi 
nhâp cánh phâi duoc each ly phü hqp, chat ch, có sir giám sat cüa cor quan y té. 

6. Nguôi dirng du Co quan, don vj, dja phuong chju trách thim ye vic 
thirc hin nghiêm ttic các bin pháp phèng, chng djch ti co quan, don vj và dja 
phuong mInh. 

7. Tip tçtc thirc hin m1ic tiêu kép trong diu kin bInh thu?ing mdi, tip tiic 
thrc hin ch.t chë, kiên quyt các bin pháp phông, chng djch song c.n duy trI s1r 
lien tiic, không d düt gay các hot dng kinh t& 

8. SâYt 

- Chi dao  các cor si y t cn th%rc hin nghiêm các bin pháp phông, chng 
djch tai  co siyt theo quy djnh bão dam không duqc lay nhim chéo; không disçic 
phép vi Ri là chü quan ma d djch bnh büng phát, lay lan tir co say th. 

- Chi dao  các bnh vin du phâi xây dimg kjch bàn và chu.n bj mi co si 4t 
ch.t, than 1irc d üng phó ti ch vói djch bnh, tránh di chuyn bnh nhãn nhiu. 

- Tru?mg hçip có ca nhim bnh, thirc hin ngay vic khoanh vüng, each ly 
vri quy mô, phtm vi, thai gian phü hqp; nhanh chóng trin khai truy vt ljch 
tip xüc, xét nghim dng bat  và each ly tp trung, tnrâc ht di vai nhftng nguYi 
có nguy Co. 

- Tang ci..rang dào tao,  tp hun trçrc tuyén cho nhân viên y t a tAt ca cac co 
say t, có quy trInh chuAn xir l nhüng ca nghi nga thim COVID-19, phát hin 
nhanh các trixang hçp nhim bnh, không d bnh nhân di chuyn qua thiu bnh 
vién, nhiu noi truâc khi phát hin bj nhim beth; áp diing ngay các bin pháp 
phông, chng djch phü hçp di vâi các tnr?mg hçp có biu hin ho, s&, khó thi, 
viêm duang ho hAp trong s các bnh nhân tai  các co sà y t và trong cong dng. 

- Tip tiic dAy nhanh tin d 1p h so süc khôe din tir nguai dan trên dja 
bàn tinh; diu phi, h trçi kjp thai phuong tin, nhân içrc, 4t tu, sinh phAm ph%lc 
v11 xét nghim và phông, chng djch tai  các co sâ y t. 

- Tang cuang chi dao  quãn l, xü l khAu trang, que thir... dã qua sü diing 
va các loii rác thai y t có lien quan bâo dam không d phát tan ngun lay bnh. 

9. Sâ Thông tin và Truyen thông, Dài Phát thanh và Truyên hInh tinh, 
Báo Ninh BInh, Cng thông tin din tü tinh 

- Tip tiic dAy manE  thông tin, tuyên truyn d nhân dan d cao cãnh giác, 
nâng cao thac tir giác, chü dng thirc hin các bin pháp phông, chng djch theo 
quy djnh và khuyM cáo cüa co quan y t. 

- Tip tiic kêu gçi m9i nguai dan có din thoai thông minh tIch cijc cai 
dat, sir diing üng d%lng Bluezone d kjp thai phát hin, truy Vk nhanh nhüng 
nguai có khà näng bj lay nhim, ngän ng1ra djch beth lay lan. 
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- Sâ Thông tin và Truyn thông chi dao  thn tin, thông tin qua h thng 
tmyn thanh c sâ trên phim vi toàn tinh d nghj ngui dan tIch circ thirc hin. 

10. UBND các huyn, thành ph 

- Chñ tjch UBND các huyn, thành ph chju trách nhim tnrc UBND tinh 
v vic áp diing các bin pháp phông, cMng djch trên dja bàn. 

- Chü trI, phi hçp vói Sâ Y t, Cong an tinh và các ci quan lien quan thirc 
hin giãn each xà hi cho các di tiiqng có nguy cci cao gm ngithi cao tui, ngui 
có bénh 1 tim mach,  ngithi có bnh 1 man tInh khác. 

- Tip tiic thirc hin miic tiêu kép vüa phông chng djch vica phát trin kinh 
txähôi. 

Yêu cu Giám dc Cong an tinh, Chi huy tru&ng B Chi huy Quân s1r tinh, 
Thu tru&ng các s, ban, ngành, doàn th cüa tinh, các cci quan, dcn vj trên dja bàn 
tinh, Chu tjch UBND các huyn, thành ph can cü chüc nàng, nhim vii nghiêm 
ti1c trin khai thirc hin các ni dung chi dao  trén và chju trách nhim tncâc Chu 
tjch UBND tinh, UBND tinh v vic thirc hin cong tác phông, chng djch 
COVID-19 di vri 11th virc, dja phixcing phi trách. 

Giao Sâ Y t theo dOi, don dc, thng hçip báo cáo kjp th?i UBND tinh theo 
quy djnh./ 

No'inhân: 
- Nhii trên; 
- Thing trijc Tinh ñy; 
- Länh dao UBNID tinh; 
- Thtthng trirc các Huyn üy, Thânh üy; 
- Các thành viên BCD phông chong djch cüa tinh; 
- UBND cáe huyn, thành pho; 
- TTTH-CB, các VP; 
- Lixu: VT, VP2, VP6. 

1.Tr171 CVYT 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

Dinh Van Diên 
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