UBND TỈNH GIA LAI
VĂN PHÒNG
Số: 22

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/TB-VP

Gia Lai, ngày 02 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid của tỉnh
Ngày 02 tháng 02 năm 2021, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ
tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid của tỉnh chủ
trì họp nghe Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai báo cáo tình hình diễn biến
của dịch bệnh Covid 19. Dự họp có Tiến sĩ Viên Chinh Chiến, Viện trưởng Viện
Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên; các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
Covid-19 của tỉnh. Sau khi nghe Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia
Lai, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh báo cáo; ý kiến và nhận định tình hình
dịch tễ của Tiến sĩ Viên Chinh Chiến - Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây
Nguyên; đồng chí Phó Chủ tịch, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo của tỉnh có ý kiến như
sau:
1. Bệnh viện đa khoa tỉnh:
- Tiến hành khoanh vùng, thực hiện giãn cách, tạm dừng các hoạt động từ
04h00’ ngày 02/02/2021 cho đến khi có thông báo mới;
- Yêu cầu lực lượng nhân viên y tế đang có mặt trong Bệnh viện tiếp tục
duy trì công tác chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh nhân đang được cách ly trong
khuôn viên Bệnh viện, thực hiện nghiêm công tác đảm bảo an toàn phòng, chống
dịch;
- Thực hiện các biện pháp điều tra dịch tễ đối với những trường hợp tiếp
xúc gần với trường hợp ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2 dưới sự hướng dẫn
của Viện vệ sinh dịch tễ Tây nguyên và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
- Tiến hành khử khuẩn ngay toàn bộ khuôn viên của Bệnh viện.
2. Sở Y tế:
- Khẩn trương chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trong ngày
02/02/2021 phải hoàn tất các hoạt động truy vết những trường hợp tiếp xúc gần
với trường hợp ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2. Đánh giá lại toàn bộ các
mốc dịch tễ, trong đó lưu ý các mốc dịch tễ trong quá trình di chuyển của bệnh
nhân. Thông báo khẩn đến toàn bộ người dân trên địa bàn tỉnh có đến khám bệnh
tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ 10h00’ ngày 31/01/2021 đến ngày 02/02/2021 phải
tự cách ly tại nhà và thông báo đến các Đường dây nóng của ngành Y tế để được
tư vấn, hỗ trợ kịp thời.
- Tập trung xét nghiệm toàn bộ các trường hợp F1, toàn bộ nhân viên y tế,
bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang bị cách ly tại Bệnh viện đa khoa tỉnh trong
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ngày 02 - 03/02/2021, để có cơ sở cho hướng xử lý tiếp theo đối với hoạt động
của Bệnh viện đa khoa tỉnh.
- Triển khai ngay phương án huy động các Bệnh viện Quân y và các Bệnh
viện đóng chân trên địa bàn thành phố Pleiku để tiếp nhận thu dung, khám bệnh,
điều trị, cấp cứu các bệnh nhân trên địa bàn thành phố Pleiku và bệnh nhân từ
tuyến dưới chuyển lên trong khi Bệnh viện đa khoa tỉnh đang tạm thời dừng tiếp
nhận.
- Chỉ đạo Bệnh viện Đại học Y dược - Hoàng Anh Gia Lai phải tiến hành
ngay việc khoanh vùng các khu vực có nguy cơ trong Bệnh viện, nơi có trường
hợp nghi ngờ dương tính đã tiếp xúc, tiến hành khử khuẩn, phân luồng theo đúng
quy định.
- Khẩn trương liên hệ với các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh để
thiết lập ngay hệ thống đường truyền trực tuyến phục vụ công tác họp trực tuyến
và hội chẩn trực tuyến, công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Sở Y tế với các
Bệnh viện và tất cả Trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh.
- Cung ứng đầy đủ, kịp thời các trang thiết bị, phương tiện bảo hộ phòng
chống dịch cho tất cả các lực lượng tham gia chống dịch trên địa bàn tỉnh. Tiến
hành rà soát năng lực cung ứng và báo cáo nhu cầu thực tế về trang thiết bị phòng,
chống dịch; tiến hành mua sắm theo quy định khi có ý kiến chỉ đạo của UBND
tỉnh.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính khẩn trương xây dựng kế hoạch, dự trù
kinh phí đảm bảo trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc… để phòng, chống dịch theo
đúng quy định.
3. UBND thành phố Pleiku:
- Hỗ trợ, huy động các nguồn lực về hậu cần, nhu yếu phẩm thiết yếu cho
Bệnh viện đa khoa tỉnh trong thời gian bị khoanh vùng, giãn cách.
- Chỉ đạo dừng hoạt động mua bán tại các Kiốt, điểm bán hàng phía trước
khuôn viên Bệnh viện đa khoa tỉnh cho đến khi có thông báo mới.
- Huy động lực lượng nhân viên y tế thuộc TTYT thành phố Pleiku và các
đơn vị y tế đóng chân trên địa bàn tỉnh để Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên và
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiến hành tập huấn, triển khai ngay các hoạt
động truy vết trên địa bàn thành phố Pleiku.
4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Triển khai ngay việc khảo sát và trưng dụng
các địa điểm trên địa bàn thành phố Pleiku để sẵn sàng mở rộng thêm các Khu
cách ly tập trung, kịp thời ứng phó với các tình huống diễn biến phức tạp của dịch
bệnh.
5. Công an tỉnh:
- Chỉ đạo toàn bộ các lực lượng Công an trên địa bàn thành phố Pleiku phối
hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh để tiến hành ngay việc truy vết những
trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2.
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- Đề xuất kinh phí, nhu cầu trang thiết bị phòng, chống dịch dành cho lực
lượng tham gia chống dịch, đề xuất UBND cấp ứng kinh phí kịp thời.
6. Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo): Thông báo cho các tổ chức tôn giáo trên địa
bàn tỉnh tạm dừng tổ chức các nghi lễ tôn giáo có tập trung đông người cho đến
khi có thông báo mới.
7. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
để người dân chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch bệnh Covid-19.
8. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19
của cấp tỉnh, của cấp huyện thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh
để cùng các địa phương sớm ngăn chặn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.
9. Đề nghị Ban Thường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Thủ trưởng các tổ
chức chính trị - xã hội thành viên; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND
các huyện, thị xã, thành phố quán triệt đến cán bộ, công chức, nhân viên, người
lao động của cơ quan, đơn vị không chia sẻ, bình luận những thông tin không
chính xác trên mạng xã hội (zalo, facebook, viber…) làm nhiễu loạn thông tin,
gây hoan mang trong xã hội.
Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND
tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo của tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Thủ
trưởng các tổ chức chính trị - xã hội thành viên; Giám đốc các sở, ban, ngành, các
thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; Chủ tịch UBND và Ban Chỉ đạo của các huyện,
thị xã, thành phố biết, tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- T/T Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các hội, đoàn thể của tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Các thành viên BCĐ của tỉnh;
- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TT Kiểm soát bệnh tật của tỉnh (CDC);
- Báo Gia Lai, Đài PT-TH tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TTTH, KTTH, NC, NL, KGVX.
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