Ngày 3-8, à Nng phát hin thêm 93 ca mc COVID-19, bao gm 58 ca ã cách ly, 6 ca trong khu
phong ta, 29 ca ngoài cng ng.
Trong ó chui lây nhim liên quan n Cng cá Th Quang ang là im nóng khi ghi nhn thêm 77 ca.
Ti cuc hp Ban Ch o phòng chng dch COVID-19 TP à Nng, Bí th Thành y à Nng Nguyn Vn Qung
cho bit tình dch bnh ti TP ang din bin phc tp, nht là qun Sn Trà.
Trong chiu cùng ngày, lãnh o qun ã quyt nh thc hin cách ly y t i vi 5 phng, áp lc i vi lc lng phòng
chng dch ti ây là rt ln. Ông ngh các a phng khác xem ây là bài hc kinh nghim gi an toàn cho a
bàn mình, không c ch quan, l là.
“Chúng ta vn tip tc phát hin các ca dng tính ngoài cng ng. Vì vy, tng a phng, tng khu dân c phi sit
cht các bin pháp phòng chng dch. Chúng ta quyt tâm thc hin các bin pháp mnh, giãn cách xã hi thì
phi quyt tâm làm ngn chn dch lây lan”- ông Qung nói.
Bí th yêu cu các a phng, s, ngành h tr ti a cho qun Sn Trà trong thi im này, nht là lc lng y t, công
thng, công an, quân i. Trong ó qun Ng Hành Sn có phng án ch ng tip nhn trng hp F1 cách ly tp
trung.
Qun Ng Hành Sn và huyn Hòa Vang s thí im cách ly F1 ti nhà, trong ó cn tính toán trang b vòng eo
tay thông minh giám sát ngi cách ly.
Ngành công thng phi hp vi qun Sn Trà ch ng có phng án h tr lng thc thc phm cho ngi dân ti các
phng ang cách ly y t. Các phng cng cn thông báo cho ngi dân nhng a im mua lng thc thc phm, các
mt hàng thit yu hn ch bà con ra khi nhà.
Ch tch UBND TP à Nng Lê Trung Chinh ngh tt c các qun, huyn ch ng khi trin khai các bin pháp
chng dch, khi tip nhn thông tin có ca dng tính thì khn trng khoanh vùng càng sm càng tt, ng thi chia
s thông tin vi các a phng khác phi hp.
Ông Chinh nhn mnh, TP à Nng ã và ang h tr ti a cho qun Sn Trà dp dch. Do ó ngh lãnh o qun phi
nm sát tình hình, qun lý cht tng t dân ph, không ngi dân gia các t i li n ung, vui chi.
Lc lng công an, quân s tng cng kim tra, qun lý cht các khu cách ly tp trung, tránh lây chéo ti ây.
Các ngành ch ng trin khai công vic theo chc nng nhim v, không i phi nhc nh, nht là nhng ni dung
ban ch o ã kt lun.
Các a phng y mnh ng dng công ngh thông tin trong phòng chng dch, x lý nghiêm trng hp vi phm,
ng thi tp trung tuyên tuyn ngi dân nâng cao ý thc, an tâm thc hin các bin pháp phòng, chng dch
theo hng dn ca chính quyn.
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