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THÔNG BAO
Kt 1un ella Chll tjch UBND thành ph Hu5Tnh Dfrc Tha
ti buôi lam vic ye cong tác phông chông djch bnh viêm du'ô'ng ho hap
cap do chllng mói ella vi rllt Corona gay ra
Ngày 24 tháng 01 näm 2020, Chll tjch UBND thành phô Hunh Dirc Tho
dä chll trI buôi lam vic ye cong tác phOng chông djch bnh viêm di..r6ng ho hap
cap do chiing mâi ella vi rut Corona gay ra. Tham d1r buôi lam vic cO Phó Chll
tjch UBND thãnh pho Lê Trung Chinh; Ban Giárn dôc Si Y tê; d?i din lành
dao các ca quan: S Thông tin và Truyên thong, S& Du ljch, S Ngoi vli, SO'
Tài chInh, SO' Giao thông vn tãi, Bô Chi huy quân sr thành phô, B Chi huy
B dOi Biên phông thành phô, COng an thành phô, Ciim cãng Hang không mien
Trung, Cãng Hang không quôc té Dà Nng, Cãng vii Dà Nang, Hãi quan Dà
Ning, Bnh vien Dà Nng, Bnh vin Phi san - Nhi, Trung tam Kiêm soát bnh
tat, Trung tam Cap ci.'ru thành phô và Van phông Doàn Di biêu quôc hi,
HDND và UBND thành phô.
Sau khi nghe Giám dc SO' Y th báo cáo ciii th v tInh hInh va cOng tác
triên khai phOng chông djch bnh viêm duàng ho hap cap do chllng mOi ella vi
rut Corona trên dit bàn thành phô; 9 kiên phát biêu ella các thành viên di,r hQp,
Chll tjch UBND thành phô d kêt lun:
1. Dn thi dim hin nay (12h00 ngày 24 tháng 01 näm 2020), trên dja
bn tjanhpho van chua phat hiên nglxoimäc bênh viêm thrang ho hap cap do
chllng mài ella vi rllt Corona gay ra. UBND thành phô tuyên throng ngành Y tê
Va CáC coquan chllc nàng dà chll dng xây dirng kê hoach và triên khai cong tác
phOng chong djch benh viêrn di.rng hO hap cap do chllng mO'i ella vi rllt Corona
gay ra trên dja bàn thành phô trong thO'i gian qua.
2.GiaoS&Yth:
2.1. Chll tn, phi hcip vO'i cac co quan lien quan khân trucmg tham mu'u
UBND thành phô triên khai Cong din sO 121/CD-TTg ngày 23 tháng 01 nàm
2020 ella Thu ttrOng ChInh phU ye vic phông, chOng djch bnh viêm &rng ho
hap cap do chllng mâi dlla vi rut Corona gay ra.
2.2. Chi do Trung tam Kim soát bnh tt th chllc kim soát chat chë
hãnh khách nh.p cãnh ti các ella khâu (san bay, ben câng) 24/24 gR, neu phát
hin các tnr&ng hcp nghi ngO' mac bnh tir vi1ng djch phãi tO chllc each ly, quãn

1 kjp thi; Tang cuing giám sat t?i cong dng, thirc hin t& quy trInh xir 1",
cách ly.
2.3. Trong tru?mg hçip xãy ra djch bnh, chi do Bnh vin Ba Nang và
Beth vin Ph%t san Nhi thirc hin nghiêm tue cong tác phân luông, cáeh ly Va diêu
trj bnh nhân; kiêm soát nhiêm khuân tai các bnh vin, hn chê thâp nhât biên
chirng, tCr vong do bnh gay ra và khOng dë lay lan djch bnh trong co si y tê.
2.4. Chun bj sn sang các ngun he, dam báo cung cap thuôc, phuang tin,
vt tu, trang thiêt bj; có phuong an dáp irng hiu qua phü hgp vi tmnh hInh djch.
Trong truàng hcip can thiêt, chU dng diêu chuyên trang thiêt bj chuyên dung giUa
cac Co s& y tê dê dam bão cong tác chong djch.
2.5. Cung cAp thông tin lien quan dn tInh hInh djch bnh; so din thoai
duOng day nóng; các khuyên cao, bin pháp phOng, chong djch bnh viêm diiông
ho hap cap do chñng mOi cüa viêm dixng ho hap cap Corona gay ra den vâingithi
dan thông qua S Thông tin và Truyên thông (dé gui den các co quan thông tan báo
chI) và dira tin trén Cong Thông tin din ti:r thành phô, Dài Phát thanh - Truyên
hInh Ba Näng.
3. D nghj các sO', nganh can cir chCrc nang, nhirn v1i dixçie phân công, nâng
cao cânh giác, rà soát, kiêm tra lai toãn b quy trInh, kê hoach, kiêm tra khã näng
vn hành cüa h thông dáp 'crng.
4. D nghj Cáng vi1 Ba Nng, Cong an cira khAu, Hãi quan Dà Nng, SO' Y
té và các sO', ban, ngành lien quan tang cuô'ng cong tác giám sat dch bnh tai
cira khâu theo quy trInh xü 1' djch bnh truyên nhim nhóm A;
5. Dnghj Cãng vi Ba Nng lam vic vâi các co quan lien quan tai cua khâu
San bay quôc tê Ba Nang, bO trI phong each ly và kho trang thiêt b phic vit cOng
tác phOng chong djch riêng bit; dam bão cong tác each ly hành khách nghi ngi.
6. D nghj SO' Thông tin và Truyn thong, Dài Phát thanh - Truyn hInh Ba
Nang và Trung tam Truyên hInh Vit Nam ti Ba Nng, các co quan thông tin, báo
chI chü dng hçip tác ch.t chë vói nganh y tê cung cAp thông tin phOng chong bnh
djch mt each khách quan, tránh gay hoang mang trong dir luan; dông thO'i khuyên
cáo ngtrôi dan không nên den các khu vrc dang có dch khi không can thiêt.
7. Giao SôDu flch khuyn cáo các khách san, nha hang trên dja bàn phi
hp vói ngành y tê trong cong tue giám sat cong dOng, thu thp thông tin du khách,
thông tin hxu trü; cung cap thông tin truyên thông ye djch bnh và các bin pháp
phOng chong djch bnh dôi vói khách du ljch dang lu'u tth t?i CC Co sO' luu trá.
8. Giao SO' Ngoi vi phi hcip vâi các co quan quãn l nguO'i nuâc ngoai hru
trü trén dja bàn thành phô Dà Nang; bO trI phiên djeh viên dê phOi hcp vâi ngành y
tê trong các tnrO'ng hcTp can thiêt.
9. Giao So Giao thông 4n tái theo dOi chat eh Chi thj s 358/CT- CHK
ngây 23 tháng 01 näm 2020 cüa Cic Hang không Vit Nam ye vic phông,
chOng djch bnh viêm dung hO hap cap do chung mO'i cüa vi nut Corona gay ra
trong hoat dng hang khOng tai Vit Nam; trong tnr&ng hap can thiêt, nghiên
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c(ru d xut UBND thàrth ph6 báo cáo v&i cci quan chrc nr1g ctia Trung .wng
ye vic xem xét hn chê các tuyen bay den tir viing có djch khác.
10. Giao UBND các qun huyn cbi do các phuO'ng, x; các ban, nganh,
doàn th en dja bàn ti-len khai quyt 1.it cong tác truyên thOng, phOng chong dch
berth viêm &rông ho hap cap do chüng mói ca vi rut Corona gay ra.
11. Giao Sâ Tài cliIinh chü dQng htrong d.n, phôi hgp vôi ngành Y tê Va CC
cci quan lien quan d dam báo kiuh phI phông, chong dch.
12. GiaQ Phó Ch'tX tjch UBND thành pho Le Chung Chinh chü tn, chi do
các Cong tác lien quan ctn cOng tác phOng chng djch trên dja bàn Thành phO;
Giám doe S& Y té Ngo Thj Kim Yen trirc tip chi dao cOng tác phOng chOng
djch cüa ngành y tê, báo cáo Chii tich UBND thành phO trong các trnOng hQp
khó kh.n, vixâng mac vtrçit thâm quyCn.
TrCn day là kt 1u.n chi do cüa Chii tjch T.JBND thành pho Hu'nh Dfrc Tha
ti buOi h9p ye cOng tác phOng chng djch bnE viCm drO'ng ho hap cap do
chüng mó'i cüa vi n1t Corona gay ra. 'Van phOng Doân di biêu QuOc hi, Hi
dOng nhãn dan vâ TJBND thànli phO thông báo den các don vj có lien quan drc
biet 'và khân trurng triên khai thrc hin.I.

No'! u/uhn:
-CTvàPCT UBNDTP;

-TT}EDNDTP;
- VPTU;
-CácBanHDNDTP;
- Các don vi theo thâab phâa dtr h9p;
- Các Scr, bao, agnb;
- UND. các qun, buyn;
-Các hôi, doa.nth;
- VP Doàn DBQH, HDND và UBND Tp;
-CYP vcácPCVP;
-Lru: VT, P. VH(Th).
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