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UY BAN NHAN I)AN

CQNG IIOA XA 1101 CHIJ NGHIA VItT NAM

QUA4N HOANG MA!

Dc Ip — Ty do — Hnh phüc

Hoàng Mai, ngay/ tháng 07 nàm 2020

só:4324/UBND-YT
V/v thvc hin Cong din khAn 05/CD-UBND
ngày 26/07/2020 cüa ChU 14ch UBND
thAnh ph 1-là Ni

KInh gUi:
- Uy ban Mt trn T6 qu'c Vit Nam Quan;
- Càc phông, ban, ngành, doàn th thutc Qun;
- Trung tarn y tê Quãn;
- Ban Chi huy Quân sr Qun;
- Cong an Qun;
- Ban Chi dao Phông chng djch 14 phing.
Thuc hin Cong din s 05/CD-UBND ngày 26/07/2020 cUa ChU tjch
UBND thành ph6 Ha Nôi, UBND Qun d nghj Uy ban .Mt trn T quc
Vit Nam Qun và yêu cAu các dan vj thvc hin nOi dung sau:
- Cong an Qun phi hgp v&i Trung tam Y tá, Ban chi dao phông ch6ng
Web 14 phuông rà soàt, quàn I>, giárn sal. cht chá tat cá nh&ng tmông hop itjp
cành ti.r TiU&C ngoài v dang lam vi'c Va CU tni trên dja bàn; chi dao tO dan ph6
phát hin nhctng truOng hgp nhp cãnh trái phép d kim tra cách ly theo quy djnh
phông chông djch Covid-19; th 1 nghiêrn nhUng truOng hcip nhp cãnh trái phép
va các dan vj, t chüc, cá nhân vi pharn trong cong tác phông ch6ng djch Covid19 (nSucó).
- Yêu câu tat cà the tni sO, ca quan, xi nghip trên dja bàn phâi cO ni.the sat
khu&n d sat khuãn tay, th,rc hin kim tra than nhiêt, deo khu trang nai cOng
cong, khi tham gia giao thông.
- Tip thc M chIrc thuc hin các bin pháp phông, chng djch thU dng, san
sang truy vh trit dé các truOng hgp duang tInh, xác dinh nhüng ngu&i tip the
(FI,F2) ti chCrc each ly ngay t?i nhã, El lAy rnu xét nghim vá tO chüc theo dOi y
t theo quy djnh phông, chng djch Covid-19, không dO djch lay lan trong cong
d8ng; xét nghim ngay các tnthng hqp nghi ng& d phát hin chAn doán xác djIIh
nh&ng tru&ng hgp mAc bnh; Giám sat, quàn l' chat chë các tru&ng hqp nhp cãnh
trên dja bàn.
- Trung tarn 'i th chuãn bj s&n sang các phuang tin, trang thiOt bj, dv phông
hóa chAt 4t at tiêu hao d dáp irng cong tác phông cMng djch Covid-19 khi eó

yêu cAu. Ph& hcip v&i Ban Chi dao phông chng djch các phuOng rà soát, lAy mu
xét nghim khi c&n thit.
Trong qua trInh to cliüc thvc hin, nu có vuOng mc thI baa cáo ye IJBND
Qun (qua Phèng Y t) d xem xét và clii dio kp thbi.
Vy, UBNI) Qun d ngh Oy ban Mat trön T quc Viêt Nam Qu3n và
yêu c&u các don vj triên khai thuc hin./.
Ncinhin:
•Nhtr trén (thirc h en):
•Ti Quön üy- HDND Quân:
- Die Chü tich UBND Quân:
- Die Phó Chü tich UBND ith Qu9 Thai;
- Thành yiên BCD PCD Covid- 19 Quãn;
- CiSng thông tin din tCr Qun;
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