Phó Bí th Thng trc Thành y Lng Nguyn Minh Trit (trái) phát biu ch o ti cuc hp chiu 21-7. nh: LÊ HÙNG

Các bin pháp phòng, chng dch mi s c áp dng k t 12 gi ngày 22-7 cho n khi có thông báo mi.
C th, yêu cu mi ngi dân trong nhà, ch c ra ngoài khi cn thit nh i công tác, i làm vic c quan công s,
nhà máy. C s sn xut, kinh doanh dch v hàng hóa thit yu c phép hot ng nhng phi thc hin nghiêm bin
pháp 5K.
Ngi dân c ra ngoài khi mua lng thc, thc phm, hàng hóa thit yu, mua thuc cha bnh, cp cu nhng phi gi
khong cách 2 mét khi giao tip, không c tp trung quá 2 ngi. Thành ph cng yêu cu dng tt c các hot ng
th thao k c p xe, i b tp th dc; dng tt c các hot ng kinh doanh không thit yu.
Các c s kinh doanh dch v liên quan trc tip n hot ng ngân hàng và b tr doanh nghip nh công chng,
lut s, bu chính, vin thông, dch v h tr vn chuyn, dch v xut nhp khu hàng hóa, khám cha bnh, mai
táng... c hot ng.
Các doanh nghip sn xut, kinh doanh bo m phng châm 3 ti ch. Các ch hot ng theo tn sut, tm dng
buôn bán các mt hàng không thit yu ti ch, siêu th. Các c quan, công s làm vic không quá 50% s
ngi, tm dng các cuc hp không cn thit.
i vi nhng ngi i làm vic phi có th công chc, th nhân viên trình báo khi c hi. Cán b, công nhân, ngi lao
ng khi i làm thc hin nghiêm 1 con ng 2 im n.
Song song ó, thành ph tm dng hot ng giao nhn hàng hóa nh shipper, grab, xe kinh doanh di 9 ch
ngi. Các gia ình không t chc sinh hot ông ngi nh sinh nht, tic tùng. Các ám tang không c kéo dài
quá 48 ting ng h, không c tp trung quá 20 ngi.
“Các c quan thông tn báo chí tuyên truyn cho ngi dân hiu c nguy c lây lan dch trên a bàn thành ph
nu chúng ta không thc hin các bin pháp mnh. Bên cnh ó, ngi dân bình tnh, thành ph cung ng lng
thc, thc phm, không khan him. Xin nói thêm là thành ph không thc hin Ch th 16/CT-TTg mà ch áp
dng thêm mt s bin pháp mnh cho phù hp vi tình hình dch bnh hin nay”, Ch tch UBND thành ph Lê
Trung Chinh nhn mnh.
Phát biu ti cuc hp, y viên d khuyt Trung ng ng, Phó Bí th Thng trc Thành y, Ch tch HND thành ph
Lng Nguyn Minh Trit ngh các n v, a phng tp trung tuyên truyn các ch trng, bin pháp mi trong công
tác phòng, chng dch ngi dân hiu và ng thun cùng thành ph.
ng thi, tng cng các gii pháp sit cht công tác qun lý, vn ng ngi dân không ra khi nhà khi không cn
thit tránh lây lan dch bnh.
Phó Bí th Thng trc Thành y Lng Nguyn Minh Trit cho rng: “Vi chin lc nh th hin nay, vic áp dng xét
nghim din rng các khu vc phong ta nên hòa vào k hoch chung ca thành ph. Vì vy, S Y t cân nhc li
k hoch và chin lc xét nghim va phát hin, truy vt c F0 nhng vn tit kim ngun lc”.
Theo bác s Tôn Tht Thnh, Giám c Trung tâm Kim soát bnh tt thành ph, ngày 21-7, thành ph ghi
nhn 28 ca mc Covid-19, trong ó có 9 ca cng ng. Tính t ngày 10-7 n chiu 21-7, à Nng ghi nhn 279
trng hp F0. S phng, xã ghi nhn F0 n thi im nay là 36/56 phng, xã.
Nhng ngày qua, các qun nh: Thanh Khê, Liên Chiu, Sn Trà, Ng Hành Sn, Cm L và huyn Hòa Vang
u ghi nhn ca nhim Covid-19 trong cng ng nhng cha xác nh c ngun lây.
“Hin nay, nhiu kh nng nhng ca lây nhim trên a bàn thành ph là do chng Delta gây ra nên lây lan
nhanh. Do ó, vic truy vt c thc hin nhanh nhng không theo kp tc lây lan ca virus. Chính vì vy, thành
ph cn áp dng mnh hn các bin pháp giãn cách nhm hn ch tip xúc gn ct t ngun lây”, bác s Thnh cho

bit.
Theo baodanang.vn
TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) 1022 hoc *1022 , min phí phc v
1. Nhn phn ánh, góp ý ca ngi dân cho Thành ph và chuyn c quan chc nng x lý
2. Hng dn, gii áp TH TC hành chính, quy nh, chính sách
3. Hng dn s dng dch v chính quyn in t
4. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (thiên tai, a im, s kin, ….)
5. Cung cp dch v Call Center , nhn tin CSKH chuyên nghip, GIÁ R NHT.

