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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM

BAN CHI DAO PHONG, CHONG
DICH COVID -19 T!NH
S6: I ?' /BCD-VH
V/v hu'àng
hoat dng cia "Tb
phông, chông dich cong dông"

Dc Ip - Tir do - Hinh phüc
Thita Thiên Hu ngày4 tháng 02 nàm 2021

Kmnh gi:ri:
- Các sâ, ban ngành doàn th cp tinh;
- Cong an tinh;
- Bô Chi huy Quân sr tinh;
- UBND các huyn, thj xà và thành phô Hue;
- UBND các xâ, phu&ng, thj trân.
Trtx&c tInh hInh djch bnh COVID- 19 din bin h& sirc phüc tap, nhäm
dam bão cong tác phông chng djch luôn sn sang truàc mci tInh huông vâ huy
dng sr tham gia cüa cong dng chung tay trong cong tác phông, chông djch
COVID-19, Ban Chi dao COVID-19 tinh ban hành Huâng dn hoat dng cUa
'tTÔ phông, chng djch cong dng" trên dja bàn tinh, cii th nhu sau:
I. TEN GQI
Thng nht ten g9i: "Ti phông, ch6ng dch cong ding"
II. MIJC fi'CH
T phóng, chng djch cong dng chInh là cu ni chU dng ye cong tác
phông chng djch cüa chInh quyn và ngành y t dn vói nhân dan, ho trq kip
th&i cong tác thông tin, tuyên truyn, n.m tInh hmnh co
phát hin, truy vet,
each ly trong cong tác phông, chng djch giüp cho nguài dan yen tam, tin tuOng
và thrc hin t& các bin pháp phàng chng djch.
so,

III. THAM QUYEN THANH LIP CAC "TO PHONG, CHONG DICH
CQNG BONG"
1)y ban nhân dan xâ/phu&ng/thj tr.n ra quyt djnh thành 1p "To phông,
chng djch cong dng" 0 tt câ các khu dan ctr trén dja bàn quàn l.
IV. SO LUqNG, THANH PHAN, QUY MO
1. S6 hrçrng: Ti thiu tr 03 ngui trO len.
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2. Thanh phan: Thon trtrng/To truang To dan pho, Trucng ban cong tac
mt trn, Doàn thanh niên, Phii nU, Cong an viên/Công an khu vrc; To trithng To
dan phMhon truOng
To trtr&ng.
lam

3. Quy mô: Thy theo diu kin thirc t, mi T phii trách toàn b các h gia
dInh theo Tô/ThOn thuc dja bàn quân 1.
V. PHIJ'ONG CHAM HO3T BQNG
"Di ttrng ngö, ngô tung nhã, rà tirng di tung"
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VI. NHIM VIJ
1. Tuyên truyn, 4n dng, nhc nhâ nhân dan các bin pháp phóng chng
djch tai tfrng h gia dInh: Thirc hin nguyen tc "5K", dc bit là deo khâu trang;
rra tay bang xà phông. Hithng dn ngithi dan tij theo dOi süc khôe, tir do than
nhit hang ngày (nêu có diu kiin). Cung cp s din thoi và yêu câu nguäi dan
chü dng khai báo y t khi ban than hoc ngii&i trong gia dInh có biêu hin ho,
sot, các triu chng nghi ngi mac bnh....
2. Giám sat, phát hin và báo cáo ngay b.ng din thoai cho chInh quyn dja
phixcing vã Trim Y tê xa/phu&ng/t trãn nhing tru&ng hçip nghi mac COVID-19
phát hién duçic ti các h gia dInh nhix: s&; ho; dau h9ng; cam cam; ôm met; viêm
di.ring ho hip... dé t chirc cách ly và ly mu bnh phâm xét nghim kjp thoi.
3. Phát hin, báo cáo các cp có thm quyn nhttng truông hçp không t1r
giác khai báo y t; không chp hành thirc hin các bin pháp phông chng djch
theo quy djnh; ngu?ii tü yang djch trâ v chua khai báo y tê.
4. Trg giñp chInh quyn vá c quan y t truy vt Fl, F2 khi Co ca bnh lien
quan i dja bàn phi trách.
5. Giám sat cong tác each ly ti nhà.
6. Thrc hin các nhim vi khác phü hcip vri khã näng do Ban chi do
phOng chng djch cp xiphithng phân cong.
VII. NGUYEN TAC HOiT BONG
1.

Dam

bão an toàn cho T phông, chng dlch cong dng:

Các thành viên T phOng, chng djch cong dng khi lam nhim vi phái:
- Tuân thu nghiêm các nguyen tc phông, chng djch bnh theo quy djnh
niw khu trang, sat khun, khoâng cách khi giao tiêp vâi ngu&i dan trong các h
gia dInh d dam bão an toàn phOng djch.
A.
.
.,
2. Quy trinh tiep nhin, phan hoi
thong tin cua To phong, chong d!ch
cong dng":
A

- Hang ngày, "T phông, chng djch cong dng" rà soát các h gia dInh duçc
phán cong nhim vii. Cung cap
din thoai dthng day nóng báo djch và
din
thoai cüa T phOng, chng djch cng dng cho ngu&i dan ng phi trách.
so

so

- Nu phát hin các trung hqp biu hin ho, s&, nghi ng, triu ching mac
bnh.. .thI lien h can b y t xâlphu&nglthj trn ti dja phuong dn kiêm tra, ho
trcY cho nguäi dan, dam bâo nguyen tAc phOng djch.
- Nu phát hin ngu&i tü vüng djch trâ v chua khai báo y t thI htr&ng dn
ngui dan khai báo y t theo quy djnh; dông thai báo cho Cong an và Tram Y tê
xâ/phu&ng/thj trân biêt.
- Sau khi tip nhn thông tin, Cong an vâ Tram Y t xälphuông/thj trn xir
l theo quy djnh hin hành.
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- Ung diing cong ngh thông tin trong cong tác tuyên truyn, 4n dng, nhc
nh và thuc hiên khai báo y tê.
VIII. TO CHtC THVC HIN
1. U' ban nhân dan xã/phu'rng/thj trn:
- Thành 1p "T Phông, chng djch cong dng" tat cã các kim dan cu trên
dja bàn quãn l.
- Can cü diu kin thiic t cUa dja phuang d quy& djnh s krçing, thành
viên và quy mô cüa "To phông, chông djch cong dông" phü hqp trên dja bàn
quán l.
- Theo dôi, h trq ti da cho "To phông, chng djch cong dng" hoat dng
có hiu qua.
- Thông báo cho ngi.r?i dan bit v hoat dng cüa "To phông, chng djch
cong dông" dê dan biêt và hqp tác.
2. Trung tam Y t huyn/th xã/thành ph6:
- T chirc tp hun cho "T Phông, chng dlch cong dàng" v nhim v11,
dam bâo an toàn và cách thüc thirc hin cho tat ca các thành viën.
- Chi dao các Tram Y t xalphu&ng/thj trn h trq "Tb phàng, chng djch
cong dông" vic theo döi, giám sat sirc khoê ng.r&i dan, dc bit là ngu&i tir vüng
djch trâ ye, nguYi vira hoàn thành cách ly tê tp trung...
3. Cong an xã/phirrng/th trn:Phi hçp vi "To phông, chéng djch cong
dông" trong vic "Di t&ng ngô, ngô tl'rng nhà, rà ti'rng dôi t.rqng".
Trên day là Hung dn hoat dng ciia "To phông, chng djch COVID- 19
ctng dông" trên dja bàn tinh cüa Ban Chi dao COVID-19 tinh, trong qua trInh
triên khai, thirc hin nêu có khó khän, vuóng mac, dê nghj các dan vi, dja phuang
phân hôi ye S& Y tê dê tong hçip, báo cáo Ban Chi dao COVID-19 tinh xem xét,
quyêt djnh./.
Noi n/s in:
- Nhu trên;
- Uy ban MTT'Q Vit Nam tinh;
- CT và các PCT UBND tinh;
- Các thânh vién BCD Covid-19 tinh;
- Các Chôt kiém tra lien nganh;
- VP: CVP, các PCVP, các CV;
- Lru: VT, VH.

PHO CHU TICH UBND T1NH
Nguyn Thanh BInh

