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THÔNG BÁO  

Về việc tiếp tục triển khai  

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19  
 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới đang diễn biến phức 

tạp, đặc biệt là tình hình dịch bệnh tại thành phố Đà Nẵng với nhiều ca mắc mới, 

lây nhiễm trong cộng đồng, cần thiết triển khai ngay các biện pháp phòng, chống 

dịch để ngăn ngừa có hiệu quả, không để lây lan ra cộng đồng. 

Thực hiện văn bản số 1780/CV-BCĐ ngày 26/7/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19, Lãnh đạo Sở đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị thuộc và 

trực thuộc Sở tiếp tục quán triệt công chức, viên chức, người lao động 

(CCVCNLĐ) thuộc thẩm quyền quản lý nghiêm túc triển khai thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể như sau: 

1. Thông tin tới toàn thể CCVCNLĐ về tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-

19; đồng thời tạm dừng các chuyến tham quan, du lịch, thăm thân và những công 

việc khác khi không cần thiết đến thành phố Đà Nẵng. 

2. Đối với CCVCNLĐ đã đến Đà Nẵng trở về địa phương chưa qua 14 

ngày phải thực hiện khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe, thực hiện đeo khẩu trang 

nơi công cộng, nơi tập trung đông người, tại cơ quan và tuân thủ các biện pháp 

phòng chống dịch.  

Riêng đối với các trường hợp đã từng đi đến các địa điểm bệnh nhân 416 có 

mặt theo thông báo của Bộ Y tế từ ngày 16/7/2020 (Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh 

viện C Đà Nẵng, Trung tâm tiệc cưới và hội nghị For You Palace) thực hiện 

cách ly y tế tại nhà. Khi có các dấu hiệu sốt, ho, khó thở… đến ngay cơ sở y tế 

khám và lấy xét nghiệm giám sát dịch COVID-19 theo quy định. 

3. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại gia 

đình, nơi cư trú, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; cần bám sát diễn biến tình hình 

dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, chuẩn bị đầy đủ mọi 

mặt, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh xâm nhập, lây lan trong cộng đồng; thực 

hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. 

Lãnh đạo Sở yêu cầu các Trưởng phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, 

quán triệt đến toàn thể CCVCNLĐ thuộc bộ phận mình phụ trách nghiêm túc 

thực hiện./. 
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