À NNG – Ngày 5-7, ch o ti cuc hp trc tuyn vi các n v, a phng, Ch tch UBND thành ph Lê Trung Chinh,
Trng Ban ch o phòng, chng dch bnh COVID-19 thành ph cho rng, tình hình dch bnh ti các a phng trong
nc hin ang rt phc tp, vì vy, công tác phòng nga, kim soát ti các cht ca ngõ ra vào thành ph, kim soát ngi v
t vùng dch ti cng ng, các khu dân c phi quyt lit, mnh mè hn na. Trong ó, ch o các a phng phát ng phong
trào toàn dân phát hin ngi tr v t vùng dch kp thi khai báo y t và cách ly, m bo phòng dch ngay t u.
Ch tch UBND thành ph Lê Trung Chinh ch trì cuc hp.
Trc vic mt s a phng ngng các chuyn bay v t các vùng có dch, trong khi ó, à Nng vn duy trì tn sut bay, Ch
tch UBND thành ph Lê Trung Chinh nhn nh có th hành khách v à Nng trong thi gian ti s tng mnh. Vì vy,
ông Chinh ngh nhng ngi t vùng dch khi v à Nng thì phi cách ly ti khách sn (do thành ph ch nh) và phi
chu toàn b chi phí.
"Hin mt s c s cách ly tp trung ca thành ph cng ã và ang có k hoch s dng cho công tác phòng, chng dch
trên a bàn (cách ly i vi ngi dân trong khu vc phát sinh ca bnh), th nên thành ph a ra bin pháp cách ly ti
khách sn i vi ngi v t vùng dch và phi chu hoàn toàn chi phí gim áp lc cho thành ph", Ch tch UBND thành
ph Lê Trung Chinh nói. ng thi giao S Du lch ch trì, phi hp vi lc lng y t, công an và các a phng kim tra, ánh
giá các khách sn trong vic m bo cách ly, nguyên tc, quy trình, quy ch cách ly ti khách sn không khác gì
cách ly ti các khu cách ly tp trung mà thành ph ang thc hin.
Giao Vn phòng UBND thành ph ch trì, phi hp vi các ngành rà soát ht nhng i tng, ngi ang tham gia trc tip
vào công tác phòng, chng dch hin ang gp khó khn b sung i tng và có vn bn gi qua Mt trn T quc thành ph
kp thi h tr kinh phí, trc mt là h tr tin n t 80 lên 120 ngàn ng/ngi/ngày cho i ng y, bác s tham gia phòng,
chng dch…
Trc ó, ti cuc hp, theo Vn phòng UBND thành ph, trong 3 ngày qua (t ngày 3 n ngày 5-7), trên a bàn thành
ph không ghi nhn ca mc mi COVID-19, cng dn t ngày 18-6 n ngày 5-7, toàn thành ph có 91 ca.
Trong ngày, ã tin hành ly mu, xét nghim cho 19.475 lt ngi, trong ó, toàn b khong 16 ngàn hc sinh, giáo
viên, cán b phc v k thi tt nghip THPT trên a bàn u có kt qu âm tính (chim khong 5% h gia ình trên toàn
thành ph). Trong ngày, các lc lng chc nng cng ã phát hin có 45 trng hp ngi v t vùng có dch và ã trin khai
các bin pháp x lý theo quy nh.
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