
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /SYT-NVY
V/v phối hợp triển khai các
biện pháp cấp bách phòng,

chống dịch COVID-19

          Bình Định, ngày       tháng 7 năm 2020

 
           Kính gửi: 

- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Sở Du lịch;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;
- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công văn số 4930/UBND-VX ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh
về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa
bàn tỉnh; Sở Y tế đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện một số công việc sau:

1. Thực hiện kiểm soát, phòng chống dịch đối với người đến/ở/về từ thành
phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi kể từ 00h00 ngày 28/7/2020:

- Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải tiếp
tục duy trì hoạt động các chốt kiểm tra y tế tại bến xe Quy Nhơn, ga Diêu Trì, ga
Bồng Sơn đã triển khai từ ngày 26/7/2020.

- Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải,  Bộ
Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai chốt kiểm tra y tế tại đèo Bình Đê.

- Nhiệm vụ các chốt kiểm tra y tế là hướng dẫn, giải thích cho hành khách
về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh; thực hiện đo thân nhiệt,
khai báo y tế, lập danh sách đối với người đến/ở/về từ thành phố Đà Nẵng và
tỉnh Quảng Ngãi. 

+ Đối với trường hợp có người nghi nhiễm COVID-19: chuyển cách ly,
điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn. Lập
danh sách tất cả những người tiếp xúc gần với người nghi nhiễm, thông báo về
các địa phương để cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú.

+ Trong trường hợp không có người nghi nhiễm COVID-19: lập danh
sách và thông báo về các địa phương để cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú.

2. Thực hiện kiểm soát, phòng chống dịch đối với người đến/ở/về từ thành
phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi chưa qua 14 ngày kể từ 00h00 ngày 28/7/2020:

Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Sở Du lịch, UBND các huyện,
thị xã, thành phố tổ chức rà soát, lập danh sách, khai báo y tế đối với tất cả
những người  đến/ở/về  từ  thành  phố Đà Nẵng,  tỉnh  Quảng Ngãi  kể  từ  ngày
13/7/2020 hiện đang cư trú trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe,

KHẨN



thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và thông báo ngay cho cơ sở y tế gần
nhất nếu xuất hiện các dấu hiệu bệnh COVID-19.

Đề nghị các đơn vị, địa phương phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, NVY.

GIÁM ĐỐC

Lê Quang Hùng
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