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Vê vic tip tiic triên khai các bin pháp that cht các ho,t dng 
dêphông, ch6ng dlch  COVID-19 

Truâc sir büng phát cüa djch bnh, t1r ngày 16/8/2021, thành phô Dà Nng áp 
dçing nhüng bin pháp phông chông djch m?nh  nhât tr truOc den nay vOi phuang 
châm "ai & dâu thI & do". Trong th&i gian do, các 1irc luqng chirc näng dã triên khai 
khoanh vüng, truy vet, lay mâu xét nghim SARS-CoV-2 trén toàn thành phô nhAm 
nhanh chóng sang l9c,dua các ca nhim SARS-CoV-2 ra khOi cong dông; dông th&i, 
kiêm soát chat ch nhäm ngãn chn chui lay lan cüa djch bnh. 

Theo thng kê, trong 08 ngày vira qua (t1r ngày 16/8 dn ngày 24/8/202 1) thành 
phô dã xét nghim cho hon 978.000 lixçyt ngu&i, phát hin duqc 1.370 ca bnh, kjp thôi 
xac djnh va phong tOa, cách ly y tê dôi v&i nhIthg khu vlrc có nguy co rat cao.Dên th&i 
diem hiên nay, vol ViêC xet nghiêm rông toan thanh phô lan 2 va dang xet nghiêm lan 
thu 3, thành phô van ghi nhn so luçing ca mac cao, t1r 150 den gân 200 ca mac môi 
ngày trong do có hang chiic ca trong cong dông; dã phát hin các diem nóng & mt so 
phu&ng cüa qun Hái Châu và qun Cam L. Tr ngày 3/5 den nay, toàn thành phô dä 
ghi nhn 3.399 bnh nhân mac COVID-19, trong dO khoàng 1820 ca dang duçic diêu 
trj, có hang chiic tnr&ng hcip chuyén biên nng. 

Tnr&c tInh hInh hInh do, trong khi ch& k& qua xét nghim ln 3, thành phô dánh 
giá nhn djnh: Djch bnh trén dja bàn thành phô vin a mirc nguy co rat cao vâi nhttng 
diên biên hêt sirc phirc tap.  Dê ngàn chn, kiêm soát djch bnh trong th&i gian den, 
tang cix&ng cong tác xét nghim nhäm "bóc tách" FO ra khOi cOng dông, thành phô d1r 
kiên sau 8 gi& ngày 26/8/202 1 sê tiêp tc thrc hin các bin pháp nghiêm ngt phOng, 
chông djch, thirc hin giãn cách xã hi v&i nguyen täc "ai & dâu thI & do", theo tinh 
than Chi thj so 05/CT-UBND và Quyêt djnh so 2788/QD-UBND. 

Can c1r k& qua xét nghim 1n 03, thành ph sê phân chia các vüngcó m1rc 
nguy cO khác nhau de áp diing cac bin pháp phü hcp: Dja bàn có nguy co rat cao 
(vOng do) là vOng cách ly tuyt dôi; dja bàn có nguy co va nguy cci cao (vüng yang) 
thI thirc hin các bin pháp theo Quyêt djnh 2788/QD-UBND, dông th&i bô sung mt 
sO hoat dng ducic phép th?c hin nhäm dam bào vic cung lrng luong thirc, thrc 
phâm cho ngix&i dan;thay dôi nguôi lam vic ti các cong s&, Co quan. Các nhà may, 
co s& san xuât &rc boat  dng vâi tôi da 30% so ngithi lam vic và dam bâo diêu kin 
"3 ti chO"; boat dng tai  co quan, cOng s& nba rnr&c bô trI tôi da 10% sO ngi.r&i lam 
vic.DOi vâi dja bàn cO mac d nguy co thâp (vüng xanh) thI giao Chü tjch UBND cap 
qun, huyn áp diing các bin pháp theo Chi th so 05/CT-UBND cOa Chü tjch UBND 
thànb phô và mt so boat dng theo Chi thj sO 1 6/CT-TTg cüa Thu tu&ng ChInh phu; 
phát dng phong trào thi dna bão v và m& rng vüng xanh trong khu dan cti.Các cOng 
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trInh xây dirng tr9ng diêmthrçc phép hoat dng khi dam báo diu kiin  thirc hin "3 ti 
chô" 

Thành pM dã có phucmg an bâo dam cung 1rng luong thic, thirc phrn, hang hóa 
thiêt yeu cho ngthi dan thành phô thông qua h thông siêu thj lan, các chuôi c1ra hang 
tin lcii và di ngü 4n chuyên cüa các don vj, các cong ty vn chuyên chuyên nghip, 
cong ty vn chuyên cong ngh vai nhüng quy djnh nghiêm ye phông, chông djch bnh 
nhtrduçic tiêm vac xin, xét nghiêm SARS-CoV-2 djnh ks', trang thiêt bj bào h, khi'r 
khuân... 

NhUng bin pháp thành pM thra ra trong thai dim nay là nhing quyt djnh ht 
süc khó khän, duçic can nhãc k v9i miic tiêu bão v tInh mng, süc khOe cUa nguai 
dan là trên hét. Thành phô mong muOn nguai dan, các don vj, to chac, cong dông 
doanh nghip trên dja bàn tiêp tc chia sé, üng h và dông hành cüng chInh quyen 
thành phô trong giai doan khó khan nay. Sir chung tay, gop süc và chap hànhcüa môi 
cá nhân, timg to chüc sê là dng lire lan lao, nhân to quyêt djnh dê thành phô day liii 
và kiêm soát djch bnh, sam dua thành phô trâ !ai  trng thai bInh thuO'ng mâi. 

Tiêu ban truyn thông kInh báo cáo./ 
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