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UBND THANH PHO NINH BINH 
BAN CHI DAO PHONG CHONG 

DICH COVID-19 

CONG HOA XA HOT CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phtIc 

S: 05 /CV-BCD TP. Ninh Blnh, ngày P3 tháng 01 nám 2022 
V/v trin khai rn5t  s bin pháp 

cap bach phOng, chong djch Covid-19 

KInh gCri: 
- Cong an thành ph; 
- Phông Y t thành ph 
- Trung tam y t thành pho; 
- Trung tam Van hóa — Th thao — Truyn thanh thành phô; 
- tJy ban nhân dan các phu?img, xã. 

Ngây 03/01/2022 qua xét nghim dä phát hin trên 100 trithng hgp duang 
tInh vi SARS-CoV-2 ti Cong ty trách nhim hüu htn Vietnergy Ninh BInh 
thuc Khu cong nghip Phic Son, thành phô Ninh BInh. Ban chi do phông, 
chng dch Covid-1 9 thành phô dä chi dio vic phân 1oi các dôi tucYng FO và dä 
b trI di each ly, diêu trj theo quy djnh. DOi vi nhüng trung hçp Fl thirc hin 
viêc cách ly tti nhà và theo dOi y tê (do k}iông con noi cách ly). Day Là nhti'ng 
trithng hQp có nguy co lay nhiêm rat cao, do vy dê kiêm soát tot djch bnh, 
Ban chi dto phông, chông dch Covid-19 thânh phô yêu câu các phông, ban, don 
vi, Chñ tich UBND các xà, phuO'ng khân tru'cing triên khai nghiêm tiic môt sO 
nhiêrn vu sau: 

1. Yêu câu UBND các xã, phirO'ng: 

- Trên co sO' danh sách nhmg nguO'i có kt qua duong tInh vO'i SARS-CoV-2 
(dä du'a di each ly, diêu trj tp trung) do Trung tam y tê thành phô cung cap, 
khân trucmg tiên hành các thu tiic each ly ti nhà dôi vó'i cá h gia dlnh do noi 
cu tn1, dOng thai truy vet nhü'ng truO'ng h'p Fl khác ma dã giao tiêp vi nhtng 
truO'ng hçp FO. 

- To chrc cách ly ti nhà dôi vO'i nhüng trung hçp F 1 hin dang lam vic 
tti Cong ty trách nhim hu htn Vietnergy Ninh BInh do Trung tam y tê thãnh 
phô cung cap. 

- Chi do Trirn y t xâ, phumg 1y mu xét nghim test nhanh kháng 
nguyen cho nhUng dôi tuçlng each ly tinoi Cu trñ nêu trên. DOng thi quán 12 
chat chë, nghiêm ttiic dôi vâi tat ea các dôi tugng nay; thông báo cho to dan phô, 
thôn và To covid cong dông biêt de theo dOi, quãn 1,2. Thung xuyên kiêm tra, 
xir 1 nghiêrn nhctng trung hçp vi phrn. 

Chü tjch UBND các xã, phuing chu trách nhim tru'c Chü tjch UBND 
thânh phô nêu dê xây ra tinh trtng ngui dang thirc hin each ly tir di ra ngoài 
hoc tiêp xiiic vi ngui lam lay lan djch bnh trong cong dông. 

- Chi do tuyên truyn kjp thai, lien tic trên h thng dài truyn thanh vói 
ni dung phü hçip, thiet thirc ye tInh hInh djch bnh dê ngui dan nâng cao 
thiirc cânh giáe, chap hành nghiêm các quy djnh ye phông, chOng djch. 
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2. Giao Trung tam y t thành ph: 

Tp trung phân loai di tuçng (FO, Fl,...) ct& vôi tht cã cong nhân, ngu'o'i 
lao dng con lai cüa Cong ty tráchnhim hU'u htn Vietnergy Ninh BInh ti Khu 
cong nghip Phüc San, thành phô Ninh BInh. Khan truang chuyên danh sách 
nh&ng tnrmg hçrp FO, F 1 cho UBND các xã, phurng dé tiên hành truy vet, each ly 
và quàn 1 each ly theo quy djnh. Dông thi phôi hçp cht chë vôi UBND các 
xä, phu'ông trong vic truy vet F 1 và to chirc lay rnâu xét nghim cho nhüng dOi 
tucYng each ly ti nhâ nêu trén. 

3. Giao Cong an thành phô và các thành viên Ban clii do phOng, 
chông djch thành phô: 

- Cong an thành ph tang cu'O'ng cong tác kirn tra, chi do cong an các xã, 
phuOng trong vic kiêrn tra, x1r 1 nghiêm và kp thii nhüng trung hçp vi 
phm. 

- Các thành viên Ban chi do phông, chng djch thành ph theo chirc näng, 
nhirn vii dã phân cOng xuông dja bàn dê närn tInh hInh và chi do vic to chüc 
thirc hin cüa các xä, phu'?ing dam bâo nghiêm tiic, dung quy djnh. 

4. Trung tam Van hóa — The thao — Truyn thanh thành phô 

Tp trung cao thông tin, tuyên truyn kjp thai tInh hInh djch bnh trên dja 
bàn tinh và thành phô, dc bit ti Khu cong nghip Phiic San; khuyên cáo cOng 
dan thirc hiên tot cOng tác phOng, chOng djch, dua tin nhüng hành vi vi phtrn, 
nhung trung hçp vi phm dê nhân dan biêt, thirc hin các bin pháp phOng, 
chông djch theo quy dnh. 

Ban chi do phOng, chng djch Covid- 19 thành ph yêu cu Thu tnr1ng các 
phOng, ban, dan vj có lien quan thuc thành phô, Chü tjch IJBND các phumg, xã 
khân truung triên khai thirc hin nghiêm tüc. Giao phông Y te theo dôi, don dOe, 
tOng hçip báo cáo két qua theo quy djnh./. 

I\o'i n/ian: 
- Nhu trên; 
- UBND tinh (d báo cáo) 
- Thu'à'ng tri'c Thânh üy; 
- Lãnh dao UBND tliành ph& 
- Các thàiih viên Ban Clii dao phOng, cling 
dich Covid-I9 thành ph; 
- Lu'u: VP, YT. CHU TICH UBND THANH PI-IO 

lJinh Van Thu 
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