
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRỰC NINH 

 
Số:         /UBND-VP 

V/v thực hiện phương án cách ly F1 

 và điều trị F0 tại trạm y tế 

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

 

    Trực Ninh, ngày        tháng 12  năm 2021 

                                              

                           Kính gửi:  

                                           - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; doanh nghiệp; 

                                           - Chủ tịch UBND xã, thị trấn. 
 

Đến ngày 30/11/2021, trên địa bàn huyện ghi nhận 33 ca mắc Covid- 19 

trong đó có 13 ca trong cộng đồng tại 6 xã, thị trấn gồm: Phương Định, Trung 

Đông, Liêm Hải, Trực Mỹ, Trực Đại và thị trấn Cổ Lễ. Tình hình dịch diễn biến 

phức tạp, dự báo có nhiều ca Fo trong cộng đồng; số lượng F1 tăng nhiều, đặc biệt 

trong trường học; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid- 19 huyện đã quyết định ly 

tập trung tại khu C của trường Mầm non Trực Đại, đang hoạt động hiệu quả, thiết 

thực và giảm tải cho khu cách ly tập trung của huyện và thuận tiện cho việc chăm 

sóc học sinh.  

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid- 19; UBND huyện yêu 

cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; các doanh nghiệp; Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Chủ tịch UBND xã, thị 

trấn và người dân cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, quyết tâm trong 

phòng, chống dịch bệnh, với tinh thần: Không hoang mang, lo lắng, song phải chủ 

động, bình tĩnh, bản lĩnh, linh hoạt, hiệu quả trong xử lý tình huống của dịch bệnh 

theo phương châm “4 tại chỗ”. 

2. UBND các xã, thị trấn xây dựng và chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng điều 

trị 10 đến 15 F0 tại Trạm Y tế và tại nhà đối với các F0 không có triệu chứng hoặc 

triệu chứng nhẹ; sẵn sang kích hoạt Khu cách ly tập trung tại xã, thị trấn tối thiểu 

cách ly được 100 người. 

3. Các doanh nghiệp chuẩn bị sẵn sàng cách ly tại chỗ đối với công nhân, 

viên chức, khi xảy ra dịch bệnh tại đơn vị mình. 

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện uỷ; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Lưu Văn Dương 
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