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   Kính gửi:  
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương; 
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh;

- - Sở Y tế tỉnh Hải Dương;
- - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương. 

Theo số liệu thống kê tình hình dịch COVID-19 tại thành phố Hải Dương 
tính đến 17h ngày 18/02/2021, thành phố đã có: 29 trường hợp F0; 739 trường 
hợp F1 và 5.864 trường hợp F2. Một số ca F0 đi đến nhiều địa điểm, tiếp xúc với 
nhiều người trong cộng đồng trước khi xét nghiệm cho kết quả dương tính với 
SARS-COV-2.

Mặt khác thành phố ở vị trí trung tâm, tiếp giáp với huyện Cẩm Giàng. Một 
số ca F0 của huyện Cẩm Giàng đã đến và giao dịch tại nhiều địa điểm của thành 
phố như Siêu thị BigC, Intimex, chợ Phú Yên, Chi Lăng, ngân hàng thương mại...

Căn cứ chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và phân tích của các chuyên 
gia y tế, UBND thành phố Hải Dương đề nghị UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, 
chống dịch COVID-19 tỉnh, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét 
nghiệm SARS-COV-2 trên diện rộng tại thành phố. Cụ thể như sau:

1. Đề nghị CDC tỉnh Hải Dương xét nghiệm:
- Các đối tượng F2 chưa hết thời hạn 14 ngày (kể từ ngày tiếp xúc lần cuối 

với trường hợp F1 liên quan);

- Công nhân, người lao động và gia đình người làm việc tại Cẩm Giàng;
- Lực lượng phòng, chống dịch: Ban Chỉ đạo phòng chống dịch từ cấp xã 

đến cấp thành phố; lực lượng công an, y tế, quy tắc, thanh niên tình nguyện tham 
gia phòng, chống dịch; các Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch; các tổ 
kiểm tra phòng, chống dịch; Tổ COVID cộng đồng; lực lượng bảo vệ dân phố.

-   Ban quản lý các chợ và những người bán hàng thiết yếu trong chợ tạm  
Phú Yên, phường Trần Phú; chợ Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi; chợ Tứ Thông, 
phường Tứ Minh; chợ Thanh Bình, phường Thanh Bình; Trung tâm giết mổ gia 
súc, gia cầm tập trung thành phố; các siêu thị, các cửa hàng lớn…;

- Nhân viên một số ngân hàng: Vietcombanh, Viettinbank, Techcombank;
- Một số người liên quan tại những địa điểm các trường hợp F0 đã đi qua.
Tổng số người ước khoảng 16.700



(Có số lượng cụ thể kèm theo).
2. Đề nghị tỉnh tổ chức  xét nghiệm cho công nhân, người lao động tại các 

doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất ngoài khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. 
Kinh phí tổ chức lấy mẫu xét nghiệm do các doanh nghiệp tự chi trả.

Tổng số người ước khoảng 50.000
UBND thành phố kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Y tế, Trung tâm CDC tỉnh Hải 

Dương quan tâm, chỉ đạo thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Th.U (để b/c);
- BCĐ PCD tp;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Trần Hồ Đăng
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