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TỈNH QUẢNG NAM
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 05 tháng 02 năm 2020

V/v tăng cường phòng, chống dịch
bệnh viêm đường hô hấp cấp do
chủng mới của vi rút Corona gây ra

Kính gửi:
- Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020 và Công văn số
164/TTg-KGVX ngày 03/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường
phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona
(nCoV) gây ra; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể và các địa phương đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, vận động nhân dân đeo khẩu trang phù hợp tại nơi công cộng, trên các
phương tiện giao thông công cộng; tăng cường tiêu độ, khử trùng tại các địa điểm
tập trung đông người, nhất là trường học, chợ, siêu thị, bến xe, nhà ga; hạn chế việc
tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người tham gia trừ các trường hợp thật sự cần
thiết và để phục vụ phòng, chống dịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
theo quy định.
2. Ngành y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị công an, văn hóa, thể thao và
du lịch, lao động, thương binh và xã hội, giáo dục và đào tạo, các cấp, các ngành,
các đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm việc cách ly phòng, chống dịch đối
với các trường hợp nhập cảnh, kể cả người nước ngoài nhập cảnh đến từ hoặc đi
qua 31/31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc trong vòng 14 ngày, cụ thể như sau:
2.1. Đối với các trường hợp nghi nhiễm nCoV lập tức cách ly tuyệt đối tại
các cơ sở y tế.
2.2. Đối với những người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua tỉnh Hồ Bắc, Trung
Quốc phải được coi như trường hợp mắc bệnh và tiến hành khoanh vùng cách ly
ngay tại các cơ sở do UBND tỉnh chỉ định (có Phụ lục kèm theo), áp dụng các biện
pháp cần thiết để tuyệt đối không lây nhiễm trong các cơ sở cách ly.
2.3. Đối với các trường hợp khác thực hiện cách ly tại nhà hoặc cơ sở lưu trú
dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng, kiên quyết không để các
trường hợp này ra khỏi nhà hoặc cơ sở lưu trú và tiếp xúc với người xung quanh.
Đối với những người sống trong gia đình, làm việc trong các cơ sở lưu trú có người
bị cách ly, thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với
người bị cách ly và với bên ngoài.
2.4. Thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly, các biện pháp tiêu độc, khử
trùng các gia đình, các hộ có tiếp giáp trực tiếp (liền kề) và cơ sở lưu trú nơi có
người bị cách ly. Khẩn trương lập danh sách toàn bộ những người đã tiếp xúc với

người bị cách ly, với người trong gia đình, người làm việc trong cơ sở lưu trú có
người bị cách ly để theo dõi, giám sát chặt chẽ về sức khỏe.
2.5. Rà soát tất cả người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua Trung Quốc trong
vòng 14 ngày để thực hiện các biện pháp cách ly như đã nêu trên.
2.6. Huy động nguồn lực để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đảm
bảo phục vụ việc cách ly.
2.7. Khi có trường hợp mắc bệnh phải báo cáo ngay với Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch cấp tỉnh (qua Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo), cho học sinh,
sinh viên nghỉ học và dừng tất cả các hoạt động tập thể, tập trung đông người, các lễ
hội theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh
Quảng Nam.
Yêu cầu các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn
vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện.
(Gửi kèm bản sao Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020 và Công văn
số 164/TTg-KGVX ngày 03/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT TU, TT HĐND tinh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Báo QNam, Đài PT-TH QNam,
Cổng thông tin điện tử Quảng Nam;
- CPVP;
- Các phòng CV;
- Lưu: VT, KGVX.
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Trần Văn Tân

Phụ lục
CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÁCH LY BỆNH NHÂN NGHI NHIỄM nCoV
(Kèm theo Công văn số 525/UBND-KGVX ngày 05 /02/ 2020
của UBND tỉnh Quảng Nam)

1. Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam: Chủ động nắm bắt, phát hiện và xử
lý đối với các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh tại các huyện: Nam Trà My, Bắc
Trà My, Tiên Phước, Phú Ninh, Núi Thành và thành phố Tam Kỳ.
2. Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam: Chủ động
nắm bắt, phát hiện và xử lý đối với các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh tại các
huyện: Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Đại Lộc, Nông Sơn.
3. Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam: Chủ động nắm bắt, phát hiện và
xử lý đối với các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh tại các huyện: Duy Xuyên, Hiệp
Đức, Quế Sơn, Phước Sơn, Thăng Bình và thị xã Điện Bàn.
4. Bệnh viện đa khoa thành phố Hội An: Chủ động nắm bắt, phát hiện và xử
lý đối với các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh trên địa bàn thành phố Hội An.
5. Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam: Chủ động nắm bắt, phát
hiện, xử lý đối với các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh tại huyện Núi Thành và
vùng Giáp ranh tỉnh Quảng Ngãi./.

