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Kính gửi:  

 
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn. 

 
 

Để khẩn trương, ngăn chặn triệt để dịch COVID-19 có thể sảy ra trên địa 

bàn huyện, thông qua người nhà, người bệnh đã từng đến điều trị, thăm khám tại 

các bệnh viện với thời gian và địa điểm như sau: 

- Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (Cơ sở Kim Chung) trong thời gian từ 

ngày 14/4/2021 đến 05/5/2021 trở về địa phương.  

- Bệnh viện Phổi Lạng Sơn trong thời gian từ 9h00 ngày 05/5/2021 đến 06 

giờ 00 ngày 06/5/2021.  

- Bệnh viện K - Bộ Y tế trong thời gian từ ngày 17/4/2021 đến 07/5/2021 trở 

về địa phương.  

BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện yêu cầu Trưởng BCĐ phòng, chống 

dịch Covid-19 các xã, thị trấn thực hiện tốt nhiê ̛̣m vu ̛̣: 

1. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả 

các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, 

trong công tác phòng, chống dịch.  

2. Khẩn trương truy vết, điều tra, rà soát đối với những người đã đến địa 

điểm và thời gian nêu trên. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch kịp thời, cụ 

thể như sau: 

- Đối với người từng đến những khoa, phòng có ghi nhận người mắc 

COVID-19 thì cách ly và thực hiện các biện pháp phòng bệnh như những người có 

tiếp xúc gần với người dương tính theo quy định hiện hành ( Cách ly tập trung ít 

nhất 21 ngày tại bệnh viện).  

- Đối với những trường hợp không đến những khoa, phòng có ghi nhận 

người mắc COVID–19 thì cách ly tại nhà đủ 21 ngày kể từ ngày cuối cùng đến/ở 

Bệnh viện, sau đó tiếp tục theo dõi sức khoẻ tại nơi lưu trú 07 ngày tiếp theo.  

- Đối với những người tiếp xúc gần với những trường hợp trên (Tiếp xúc gần 

là người có tiếp xúc trong vòng 2 mét với ca bệnh xác định hoặc ca bệnh nghi ngờ 

trong khoảng thời gian từ 3 ngày trước khi khởi phát của ca bệnh xác định hoặc ca 

bệnh nghi ngờ cho đến khi ca bệnh xác định hoặc ca bệnh nghi ngờ được cách ly y 

tế ) thì: 

+ Cần khai báo y tế, lập danh sách theo quản lý. 

+ Thực hiện nghiêm 5K; tự theo dõi sức khỏe hàng ngày. 

+ Nếu có biểu hiện ho, sốt, đau họng, khó thở, mệt mỏi...vv thì báo cáo ngay 
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cho cơ sở y tế gần nhất để được thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch kịp 

thời. 

Lưu ý: Đối với những trường hợp tiếp xúc gần, không đảm bảo an toàn, có 

nguy cơ và khả năng lây nhiễm cao thì BCĐ áp dụng biện pháp cách ly tại nhà để 

đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. 

3. Quản lý chặt chẽ những trường hợp đã thực hiện Quyết định cách ly và ký 

cam kết. Trong thời gian theo dõi, quản lý, nếu không chấp hành theo quy định thì có 

những biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kịp thời.  

4. Đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, 

truyền thông hiệu quả thông điệp 5K tại các cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, bến xe...vv 

5. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, ban ngành trên địa 

bàn nhằm  phát huy hiệu quả các hoạt động phòng chống dịch bệnh kịp thời. 

6. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tình hình phòng chống dịch bệnh hàng 

ngày theo quy định./. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên Ban chỉ đạo huyện (QĐ số 

2677/QĐ-UBND ngày 30/7/2020); 

- Lưu VP. 

KT. TRƯỞNG BAN  

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 
 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Dương Thị Thép 
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