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UBND TỈNH  PHÚ THỌ 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG 

CHỐNG DỊCH COVID-19 

 

Số:                    /CV-BCĐ 

V/v chủ động trong công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 trước thông tin 

có trường hợp nhiễm COVID-19 trong 

cộng đồng tại Đà Nẵng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Phú Thọ, ngày            tháng 7 năm 2020 

  Kính gửi: 

 

 

- Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể; 

- UBND các huyện, thị, thành; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Phú Thọ, Cổng TTĐT tỉnh; 

- Các đơn vị y tế trên địa bàn. 

Theo thông tin từ Bộ Y tế, ngày 25/7/2020 tại Thành phố Đà Nẵng có trường hợp 

nhiễm COVID-19 trên địa bàn (bệnh nhân T.V.D, nam, 57 tuổi, trú tại phường Hòa 

Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).  

Trước tình hình trên, để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 xâm nhập vào 

địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Thọ trân trọng đề nghị: 

1. Các sở, ban ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị, thành 

 1.1. Chỉ đạo đơn vị của mình và mạng lưới các đơn vị trực thuộc các tuyến thực 

hiện rà soát, lập danh sách các cá nhân, tập thể đi công tác, tham quan, du lịch, thăm 

thân tại Đà Nẵng trở về địa phương từ ngày 12/7/2020 đến nay.  

 Đề nghị UBND các huyện, thị, thành chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp với công 

an cơ sở và các ngành, đoàn thể liên quan rà soát tới từng khu dân cư/tổ dân phố, lập 

danh sách các cá nhân đi công tác, tham quan, du lịch, thăm thân tại Đà Nẵng trở về địa 

phương từ ngày 12/7/2020 đến nay. 

Danh sách gửi về Sở Y tế (theo mẫu đính kèm) qua địa chỉ email: 

phongnvysytpt@gmail.com chậm nhất đến 08h00 ngày 28/7/2020 để tổng hợp. 

 1.2. Khuyến cáo các trường hợp trong danh sách rà soát nêu trên áp dụng các 

biện pháp chủ động, tích cực phòng, chống dịch bệnh, bao gồm: 

- Tự giác, chủ động khai báo với chính quyền địa phương ở cơ sở để được phối 

hợp, theo dõi sức khỏe. Hạn chế tiếp xúc đối với người xung quanh, tăng cường vệ sinh 

cá nhân (nhất là là rửa tay bằng xà phòng sau khi đi vệ sinh hoặc sờ tay lên mũi, mặt). 

Trong trường hợp phải tiếp xúc cần đeo khẩu trang và giữ khoảng cách ít nhất 2m. 

 - Tự theo dõi sức khỏe, kiểm tra thân nhiệt hàng ngày. Khi có sốt và/hoặc xuất 

hiện các dấu hiệu, triệu chứng viêm đường hô hấp hãy tới ngay cơ sở y tế để được thăm 

khám, tư vấn và điều trị phù hợp. 

 - Thông báo đến những trường hợp có tiếp xúc trực tiếp với mình để họ chủ động 

tự theo dõi sức khỏe, nếu có dấu hiệu, triệu chứng viêm đường hô hấp cấp cũng phải 

thông tin kịp thời đến cơ quan y tế gần nhất để thăm khám. 
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- Chủ động liên hệ đến số điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế Phú Thọ 1800 

9275 (miễn phí cước gọi) hoặc cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ, hướng dẫn. 

 1.3. Tạm thời trước mắt, trong thời gian nghi ngờ có lây nhiễm COVID-19 cộng 

đồng tại Đà Nẵng: khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng 

đồng hạn chế đến Đà Nẵng khi không thực sự cần thiết. 

2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ, Cổng Thông tin điện 

tử tỉnh tăng cường truyền thông, cung cấp thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh 

COVID-19 để người dân nắm bắt được tình hình, không hoang mang, dao động cũng 

như không chủ quan trước các diễn biến của tình hình dịch bệnh, đồng thời: 

- Chủ động, tự nguyện khai báo với chính quyền cơ sở hoặc cơ quan y tế về tiền 

sử công tác, du lịch, thăm thân có liên quan đến Đà Nẵng của bản thân hoặc người thân 

để được phối hợp theo dõi, hỗ trợ. 

- Tạm dừng kế hoạch làm việc, tham quan, du lịch, thăm thân đến Đà Nẵng khi 

không thực sự cần thiết trong thời gian đang có lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng 

cho tới khi có thông báo chính thức của ngành y tế. 

3. Các đơn vị y tế trên địa bàn 

3.1. Tiếp tục thực hiện theo các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, Sở 

Y tế về việc phân luồng khám, sàng lọc bệnh nhân và áp dụng các biện pháp phòng, 

chống COVID-19 tại đơn vị. 

3.2. Rà soát toàn bộ những bệnh nhân đã và đang điều trị tại đơn vị có yếu tố dịch 

tễ trở về từ Đà Nẵng từ ngày 12/7/2020 đến nay để áp dụng các biện pháp phòng chống 

lây nhiễm COVID-19 phù hợp đồng thời lập danh sách gửi về Sở Y tế (theo mẫu đính 

kèm) qua địa chỉ email: phongnvysytpt@gmail.com chậm nhất đến 08h00 ngày 

28/7/2020 để tổng hợp. 

3.3. Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR đối với các trường hợp có dấu hiệu, 

triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính như ho, sốt, khó thở… kể cả khi yếu tố dịch tễ 

không rõ ràng. 

Trên đây là một số biện pháp chủ động để phòng, chống dịch COVID-19 trước 

thông tin có trường hợp nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại Đà Nẵng.  

Trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Bộ Y tế (để báo cáo); 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Cục Y tế dự phòng (để báo cáo); 

- BCĐ PC COVID-19 của tỉnh (để báo cáo); 

- GĐ và các PGĐ SYT (để báo cáo); 

- UBND các huyện, thị, thành (để ph/hợp ch/đạo); 

- Phòng Y tế các huyện, thị, thành 

- Lưu: VT, NVY&QLHN(ha). 

 

TM.BAN CHỈ ĐẠO 

KT.TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Huy Ngọc   
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