* à Nng bác b thông tin Thành Ph thc hin giãn cách xã hi trong dp cn Tt
Trc bi cnh dch COVID-19 trên a bàn à Nng vn din bin phc tp, s ca bnh c phát hin trong ngày
gn chm mc 1.000, Phó Ch tch UBND TP à Nng Ngô Th Kim Yn yêu cu các n v, a phng tp
trung ti a ngun lc bo v các ch to iu kin cho ngi dân, tiu thng mua sm, buôn bán trong dp Tt
Nguyên án Nhâm Dn 2022 cng nh bo v các c s y t m bo công tác khám, cha bnh.
Phó Ch tch UBND TP Trn Phc Sn kho sát ti ch Cn.
Trong ngày 17-1, à Nng ghi nhn 924 ca mc COVID-19, gm 2 ca cách ly tp trung, 295 ca cách
ly ti nhà, 37 ca trong khu phong ta và 590 ca cng ng. 829/924 ca mc COVID-19 trong ngày
có kh nng lây cho cng ng, tp trung mt s a phng nh: Q. Sn Trà (194), Thanh Khê (160), Liên
Chiu (138), Hi Châu (108), Cm L (93), Ng Hành Sn (76) và H. Hòa Vang (60).
Phát biu ti cuc hp chiu 17-1, Phó Ch tch UBND TP à Nng Ngô Th Kim Yn nhìn nhn, tình hình
dch bnh trên a bàn TP ang din bin ht sc phc tp, khó lng. Tuy nhiên, theo Phó ch tch UBND
TP: "Nu ngi dân và tiu thng thc hin nghiêm nguyên tc 5K, c quan chc nng làm tt công tác
sàng lc kp thi bóc tách F0 ra khi cng ng thì TP s kim soát c tình hình nhng im nóng này".
Song song ó, Phó Ch tch UBND TP à Nng yêu cu S Công Thng nm k, nm sát, kp thi kim tra,
x lý các tình hung phát sinh v dch bnh ti các ch; có hng dn thng nht v vic xét nghim nh k
cho các tiu thng t nay n Tt, m bo chi phí các tiu thng b ra cho công tác xét nghim mc thp
nht.
Liên quan n công tác iu tr F0, lãnh o TP cho hay, hin nay, TP ang iu tr ti nhà và ti c s y t cho
hn 5.000 bnh nhân COVID-19, trong ó có 22 ca chuyn nng, a s là nhng bnh nhân ln tui và có
bnh nn. " ngh các n v, a phng linh ng trong phân loi F0, xác nh iu tr tp trung hay ti nhà; S Y
t cung cp y bình ôxy cho các trm y t lu ng. c bit, S Y t cn phi hp vi S Du lch sm kích hot các
khách sn tham gia iu tr F0, kêu gi các doanh nghip chia s kinh phí n, , iu tr cho nhng F0 có
hoàn cnh khó khn; kêu gi thêm lc lng tình nguyn tham gia vào công tác phòng, chng dch",
Phó Ch tch UBND TP ch o.
Trc mt s tin n à Nng óng ca, thc hin giãn cách xã hi dp cn Tt Nguyên án, bà Ngô Th Kim Yn
khng nh TP s không thc hin giãn cách xã hi, hay óng ca TP. Ch trng ca à Nng "không ngn
sông cm ch", không ngn cn, hn ch i li; m bo hot ng ca các siêu th, ch truyn thng; m bo cân i
cung cu mt s mt hàng thc phm thit yu, áp ng nhu cu tiêu dùng ca nhân dân trong dp Tt; thc
hin giao thông thông sut và mi iu kin ngi dân vui ón Tt.
Phó Ch tch UBND TP à Nng Ngô Th Kim Yn ch trì cuc hp Ban Ch o phòng, chng dch COVID19 TP chiu 17-1.
Liên quan n các ch, sáng cùng ngày Phó Ch tch UBND TP à Nng Trn Phc Sn kho sát thc t
tình hình cung ng hàng hóa phc v dp Tt Nguyên án Nhâm Dn- 2022 và công tác phòng chng
dch COVID-19 ti ch Cn, ch Cm L và ch Non Nc. Nhìn chung ti các ch này, ngun hàng, nht là
các mt hàng tiêu dùng thit yu hàng ngày và tiêu dùng ngày Tt tng i di dào, áp ng nhu cu ca
ngi dân; c bit là công tác phòng chng dch COVID-19 c trin khai thc hin nghiêm túc.
Phó Ch tch UBND TP Trn Phc Sn ngh S Công Thng TP, UBND các qun thng xuyên kim tra,
nm bt tình hình hot ng ti 3 ch này nhm m bo hàng hóa phc v dp Tt Nhâm Dn- 2022 ng thi tip
tc trin khai có hiu qu và linh hot công tác phòng chng dch COVID-19.
Theo "Báo Công an TP à Nng - CADN Online"

