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CÔNG ĐIỆN
Về việc khẩn trương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch
Covid-19 trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
___________________________________________________

BỘ Y TẾ ĐIỆN: Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương triển
khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế - Cơ quan thường trực Ban
Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố
Đà Nẵng chỉ đạo quyết liệt các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau:
1. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo
Quốc gia, đề cao trách nhiệm của lãnh đạo chính quyền địa phương, huy động cả hệ
thống chính trị vào cuộc để triển khai quyết liệt, kịp thời các biện pháp phòng chống
dịch trên địa bàn Thành phố.
2. Khẩn trương, tăng tốc thực hiện việc truy vết các trường hợp tiếp xúc gần
với các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh, tiến hành ngay việc cách ly y tế
tập trung, lấy mẫu thực hiện xét nghiệm và giám sát tình hình sức khỏe. Phối hợp
chặt chẽ với Quân khu 5 để tổ chức thực hiện nghiêm việc cách ly y tế, lấy mẫu xét
nghiệm và giám sát y tế.
3. Đẩy mạnh việc tăng cường năng lực, thực hiện xét nghiệm trên diện rộng;
đảm bảo cung ứng đầy đủ công cụ, phương tiện, vật tư để thực hiện xét nghiệm trên
diện rộng đồng thời tiếp tục triển khai giám sát, lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường
hợp có các biểu hiện mắc bệnh đường hô hấp để phát hiện sớm và kịp thời.
Bộ Y tế đã thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt phòng chống dịch Covid19 của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số 3365/QĐ-BYT ngày
30/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế giao PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng
Bộ Y tế làm Trưởng Bộ phận Thường trực để tiếp tục hỗ trợ, phối hợp với Ủy ban
nhân dân Thành phố trong việc khẩn trương đáp ứng với tình hình dịch bệnh nhằm
sớm ngăn chặn, kiểm soát sự bùng phát của dịch bệnh trên địa bàn Thành phố Đà
Nẵng.
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