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Quáng TrI, ngây 42tháng nám 2020

U BAN NHAN DAN

V/v Thành 1p t giam sat
COVID-19 ti cong dông
KInh gCri:
- BI thir cac huyn, thj xa, thành phô;
- Chü tjch UBND các huyn, thj xã, thành phô;
- Chc tjch Mt trn TQ\TN các huyn, thj xä, thành phô.
Truc din bin rt phirc tp cüa djch COVID-19 trên da bàn tinh và các
dja phumg trong câ nithc, de quyêt 1it thirc hin các bin pháp phông chông
djch, Chü tch UBND tinh dê nghj dông chI BI thir, dông chI Chü tjch UBND và
dông chI Chü tjch Mt trn TQ\TN các huyn, thj xâ, thành ph chi dao thçrc
hin ngay ni dung sau day:
1. Thânh 1p ngay các To t1r nguyen "Giám sat và tuyCn truyên phông,
chông COVID-19 tai cong dông" a tat câ các khu dan cu trén dja bàn toàn tinh.
Môi tO tir 2-3 nguài và nên ch9n là can b tO, thôn, khu phô, Mt trn TO quôc,
các doàn the, tInh nguyen viên ti khu dan cu. Mi tO ph trách tü 20-30 h gia
dInh và có phân cong danh sách h gia dInh cii the den tirng to.
Nhim vi cüa T tir nguyen "Giám sat và tuyên tmyn phông, chông
COVID-19 tai cong dông": Hang ngày "di tirng ngO, gO t1rng nhà, rà trng dOi
ti.rçing" nhàm:
a) Tuyên truyên, vn dng, nhc nhO nhan dan thrc hin cac bin pháp
phông chông djch ti tirng h gia dInh: Deo khâu trang; rira tay bang xà phông;
giü khoáng each; hn ché tiêp xüc vi nguai ben ngoài, a tai nhà, khOng di ra
ngoài khi khOng thirc sir can thiêt... dông thai thirc hin nghiêm Chi thj sO
14/CT-UBND ngày 10/8/2020 cüa UBND tinh Quáng Tr! ye vic th1rc hin các
bin pháp dip bach phông, chông djch COVID- 19 trên dja bàn tinh trong tInh
hInh mai.
b) HOi, giám sat, phát hin và báo cáo ngay cho chInh quyn dja phirang
và ca quan y tê nhng truang hqp nghi mac COVID-19 phát hin dirqc taicác
h gia dInh nhir: SOt, ho, dau hçng, khó thO, mt mOi, &n 1nh, giám ho.c mat vi
giác, khiu giác hoc viêrn phi và có yêu tO djch t dê t chic each ly và lay
mâu bnh phârn xét nghirn kjp thi. Dông th&i hOi và phát hin nhng nguai di
tr vüng djch ye nhir Dà Nàng, Quàng Ngãi, Quãng Nam,... nh&ng ngithi có tiêp
xüc v&i các ca bnh xác djnh và nghi nga dang 0 trong các h gia dInh dê báo
cáo chInh quyên dja phuong.
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2. Chü tjch UBND huyn, thj xâ, thành ph chju trách nhim tnthc Chü
tjch U]3ND tinh trong vic thành 1p và to chirc triên khai hot dng cüa cac To
tir nguyen "Giám sat và tuyên truyên phông chOng COVID-19 tai cong dông"
bão dam hiu qua, dáp irng yêu câu cap bach ye phOng, chOng djch COVID-1 9.
Báo cáo k& qua trin k.hai thirc hin ni dung nu trén v UBND tinh
(qua S Y té - Co' quan Thurng trirc phông, chông djch bnh COVID- 19 tinh)
tri.xàc ngày 18/8I2O2O.I.
No'i nit an:
- Nhir trén;
- Bi Y te;
- lluthng trrc Tinh Ciy;
- Thu&ng trlic HDND tinh;
Mat trân TQVN tinh;
- Chü tich, các PCI UBND tinh;
- Các Sâ, Ban ngãnh, doàn the cap tinh;
- Liru: VT, VX.
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