UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 6 năm 2020

Số:1518 /SYT-NVY
V/v triển khai thực hiện Quyết định
2234/QĐ-BCĐ ngày 29/5/2020 của
Trưởng BCĐQG về Hướng dẫn
phòng, chống dịch COVID-19.

Kính gửi:
- Sở Xây dựng;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế;
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút SARS-CoV-2 (COVID19) là bệnh truyền nhiễm cấp tính thuộc nhóm A, là nhóm bệnh truyền nhiễm đặc
biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao.
Bệnh lây truyền từ người sang người theo đường hô hấp, qua các giọt nước
bọt hay dịch tiết mũi họng khi người bệnh ho, hắt hơi, hoặc lây qua tiếp xúc với một
số đồ vật có chứa vi rút rồi qua bàn tay đưa lên mắt, mũi, miệng. Đến nay chưa có
thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin phòng bệnh. Việc phòng bệnh chủ yếu dựa vào
biện pháp vệ sinh cá nhân, phát hiện và cách ly sớm, giám sát chặt chẽ các trường
hợp bệnh nghi ngờ, phòng chống lây truyền tại cộng đồng và vệ sinh môi trường.
Thực hiện Công văn số 4611/UBND-YT ngày 03/6/2020 của UBND tỉnh về
việc thực hiện Quyết định số 2234/QĐ-BCĐ ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Trưởng
Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 ban hành Hướng dẫn phòng,
chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại khu chung cư. Để đảm
bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu tập thể, khu chung cư,
khu nhà cho thuê trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế đề nghị các các Sở, địa phương chỉ đạo
các đơn vị liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn triển khai, giám sát việc thực
hiện theo Hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại
Quyết định số 2234/QĐ-BCĐ (Gửi kèm công văn Quyết định số 2234/QĐ-BCĐ)
Nhận được công văn này, đề nghị Thủ trưởng các các Sở, địa phương triển
khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- TT KSBT tỉnh (giám sát);
- TTYT huyện/thị xã/thành phố (giám sát)
- Lưu: VT, NVY.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Nam Hùng

DANH SÁCH CÁC KHU CÁCH LY QUÂN ĐỘI

Ký hiệu

Điểm cách ly

Địa chỉ

T1-1

Trường Quân sự tỉnh

Thôn Cư chánh 1, xã Thủy Bằng,
thị xã Hương Thủy

T1-2

Trường trung cấp nghề số 10

62 Lê Ngô Cát

T2-1

Trường Cao đẳng nghề 23

Tổ 04, Thủy Phương, Thị xã
Hương Thủy

T3-1

Khu đào tạo ngân hàng Công Tỉnh lộ 10, Phú Thượng, Phú
thương- Viettinbanhk
Vang, TT Huế

T4-1

Trường Thuế

QL49A xã Phú Thượng, Phú
Vang, TT Huế

T4-2

Trường Tài chính kế toán

Phạm văn Đồng, Phú Thượng,
Phú Vang, TT Huế

T5-1

Trung Tâm giáo dục quốc 161 Nguyễn Khoa Văn, Phú Bài,
phòng an ninh Đại học Huế
Hương Thủy

T6-1

Trường bia – Khu A

T6-2

Trường bia – Khu B

42 Nguyễn Khánh Toàn

