UBND TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BCĐ PC DỊCH BỆNH
VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP
CẤP DO nCoV

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 04 tháng 02năm 2020

Số: 198/BCĐ
V/v tăng cường phòng, chống
dịch do nCoV gây ra.

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;
- Các bệnh viện đa khoa trên địa bàn;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
- Các trung tâm y tế/y tế dự phòng tuyến huyện;
Ngày 03/02/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn số 164/TTgKGVX về việc tăng cường phòng, chống dịch do nCoV gây ra. Theo đó, Thủ
tướng Chính phủ chỉ đạo đối với các trường hợp đến từ hoặc có đi qua tỉnh Hồ
Bắc, Trung Quốc trong vòng 14 ngày phải được coi như trường hợp nhiễm bệnh.
Để thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng,
chống dịch bệnh do nCoV tỉnh (sau đâu gọi tắt là Ban chỉ đạo) yêu cầu các đơn
vị triển khai thực hiện các nội dung sau:
1. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng:
Thực hiện chặt chẽ việc kiểm soát công dân Việt Nam hoặc người nước
ngoài đến từ hoặc có đi qua tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc trong vòng 14 ngày trên
địa bàn tỉnh, kịp thời báo cáo Thường trực Ban chỉ đạo (Sở Y tế) để triển khai
các biện pháp phòng, chống dịch như đối với tình huống có người bệnh nhiễm
nCoV.
2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:
Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên rà soát, giám sát,
kịp thời nắm bắt thông tin các trường hợp đến từ hoặc có đi qua tỉnh Hồ Bắc,
Trung Quốc trong vòng 14 ngày có mặt trên địa bàn, chỉ đạo trung tâm y tế/y tế
dự phòng tuyến huyện khẩn cấp thực hiện cách ly và triển khai các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh như đối với tình huống người bệnh có người bệnh
nhiễm nCoV, đồng thời nhanh chóng báo cáo Sở Y tế triển khai cách ly và các
biện pháp phòng, chống dịch.

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật:Sẵn sàng hỗ trợ tuyến dưới thực hiện
khoanh vùng và dập dịch ngay tại địa điểm có người nhiễm, nghi nhiễm nCoV
các trường hợp đến từ hoặc có đi qua tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc trong vòng 14
ngày.
Sẵn sàng vật tư, hóa chất, phương tiện để kịp thời triển khai các biện pháp
tiêu độc, khử trùng; Kịp thời lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung
ương để có kết quả nhanh nhất.
4. Các Bệnh viện Đa khoa:
- Thực hiện việc cách ly, theo dõicác trường hợp đến từ hoặc có đi qua
tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc trong vòng 14 ngày như bệnh nhân nhiễm nCoV (nếu
có).
- Nhanh chóng thông tin, phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tiến
hành lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương theo quy định.
5. Các Trung tâm YT/YTDP tuyến huyện:
- Sẵn sàng vật tư, hóa chất, phương tiện để kịp thời triển khai các biện
pháp tiêu độc, khử trùng; phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật lấy mẫu
xét nghiệm gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương theo quy định.
- Điều tra yếu tố dịch tễ liên quan đến các trường hợp đến từ hoặc có đi
qua tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc trong vòng 14 ngàyđể tham mưu UBND huyện
triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, không để dịch lây lan
trong cộng đồng.
Giao Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo và các phòng chức năng Sở Y tế theo
dõi,triển khai thực hiện Công văn này./.
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Nơi nhận:
- Như trên;
- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Đồng chí Đặng Quốc Vinh - PCT Thường trực
UBND tỉnh;
- Đồng chí Trần Tuấn Nghĩa - Phó Chánh VP Đ
ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ tỉnh theo QĐ số 485/QĐUBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh;
- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT; NVY.
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