
1 

 

BAN CHỈ ĐẠOPHÒNG, CHỐNG DỊCH 

BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO 

CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số: 1051/CV-BCĐ 

V/v phối hợp thực hiện đợt cao điểm  

phòng chống dịch COVID-19 

 

Cần Thơ, ngày 27 tháng 3 năm 2020 

                             KHẨN 

 

   Kínhgửi: 

     - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm  

       đường hô hấp cấp do Covid-19 quận, huyện; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố; 

     - Trung tâm Y tế quận, huyện. 

      

Thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; 

Thực hiện Công văn số 931/UBND-KGVX ngày 27 tháng 3 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thực hiện đợt cao điểm phòng chống 

dịch COVID-19; 

Sở Y tế (Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do COVID-19) yêu cầu Trung tâm Y tế quận, huyện tham mưu 

cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 

quận, huyện: 

1. Thành lập các Điểm giám sát, kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế đối với tất 

cả người dân đi lại trên các tuyến đường cửa ngõ vào trung tâm  thành phố, nhằm 

kiểm soát chặt chẽ, phát hiện kịp thời các trường hợp có tiếp xúc/nghi ngờ mắc 

bệnh COVID-19, như sau: 

Điểm 1: Cửa ngõ gần Cầu dẫn vào quận Ninh Kiều 

Điểm 2: Cửa ngõ gần Điểm thu phí đường bộ tại quận Ô Môn 

Điểm 3:  Bến xe khách và bổ sung tại Cửa ngõ vào trung tâm quận Cái Răng 

2. Sở Y tế phân công người chịu trách nhiệm giám sát y tế tại các cửa ngõ 

như sau: 

Điểm 1: BS Nguyễn Minh Thắng, Giám đốc TTYT quận Ninh Kiều, phụ 

trách Cửa ngõ gần Cầu dẫn vào quận Ninh Kiều,  ĐT: 0916.699.559 

Điểm 2: BS Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc TTYT quận Ô Môn, phụ trách 

(Cửa ngõ gần Điểm thu phí đường bộ tại quận Ô Môn:  ĐT: 0902.696.999 

Điểm 3: BS Hà Tấn Vinh, Giám đốc TTYT quận quận Cái Răng, Bến xe 

khách trên địa bàn quận Cái Răng, ĐT: 0986.307.705 
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3. Tại các Điểm kiểm soát y tế đảm bảo các thành phần: Công an, dân quân 

tự vệ và y tế  để triển khai hoạt động đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và 

thuận tiện cho lực lượng y tế làm nhiệm vụ. 

4. Thời gian thực hiện: bắt đầu từ 0 giờ, ngày 28/3/2020 

5. Trung tâm Y tế quận: chịu trách nhiệm bố trí lực lượng tham gia theo sự 

phân công của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

Covid-19 quận, huyện: đảm bảo lực lượng tham gia phải đeo khẩu trang, có dung 

dịch rửa tay sát khuẩn, phương tiện phòng hộ khi cần thiết, dụng cụ kiểm tra thân 

nhiệt, tờ khai y tế. 

6. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phô phối hợp hỗ trợ các Tung tâm Y 

tế triển khai thực hiện, kịp thời đưa các đối tượng vào các khu vực cách ly theo quy 

định khi có các dấu hiệu tiếp xúc với người nhiểm COVID-19 hoặc dấu hiệu nghi 

ngờ bệnh. 

7. Thủ trưởng các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố nghiêm túc triển khai 

thực hiện các quy định về cách ly, tiếp nhận, điều trị, kiểm soát nhiểm khuẩn chặt 

chẽ và đảm bảo cung cấp đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất, phương tiện bảo hộ đáp 

ứng với từng cấp độ dịch bệnh COVID-19.  

8. Đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

Covid-19 quận, huyện khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện. 

Đơn vị nào không thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Y tế và Sở Y tế về 

nội dung phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thì người đứng đầu sẽ cơ quan, đơn 

vị đó sẽ bị xử lý theo quy định./. 

 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thành ủy TPCT (để báocáo); 

- UBND thành phố (để báo cáo); 

- Thành viên BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Các bệnh viện ngoài công lập; 

- Lưu: VT, YDQLHNNVY. 

  KT.TRƯỞNG BAN 

 PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Cao Minh Chu 
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