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CÔNG ĐIỆN 

Về việc khẩn trương rà soát, cách ly người trở về từ Bệnh viện K 

 
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG COVID-19 HUYỆN TRỰC NINH 

điện 

     - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 

     - Chủ tịch UBND xã, thị trấn. 

 

Hiện nay tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp; đến sáng 

ngày 07/5/2021, tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều đã ghi nhận 11 trường hợp 

mắc Covid-19 đều là người bệnh điều trị và người nhà người bệnh tại Khoa 

Gan- Mật- Tụy. Mấy ngày qua, các địa phương và ngành Y tế đang rà soát, truy 

vết và thực hiện các biện pháp ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh Covid-19 có thể lây 

lan trên địa bàn. Tuy vậy tiến độ rà soát vẫn chậm và tổng hợp, báo cáo chưa kịp 

thời. Để khẩn trương truy vết, ngăn chặn dịch bệnh; Chủ tịch UBND huyện, 

Trưởng Ban chỉ đạo PCD Covid 19 yêu cầu: 

1. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế; 

Phối hợp với các địa phương khẩn trương rà soát, lập danh sách và thực 

hiện các biện pháp phòng chống dịch đối với toàn bộ người dân, người bệnh, 

người nhà của người bệnh đã từng đến/ở Bệnh viện K cơ sở Tân Triều trong 

khoảng thời gian từ ngày 16/4/2021 đến 07/5/2021 trở về địa phương. 

- Đối với những trường hợp đã đến/ở Bệnh viện từ ngày 16/4 đến ngày 

26/4 lập danh sách quản lý chặt chẽ và giám sát sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú đủ 

21 ngày kể từ ngày cuối cùng đến/ở Bệnh viện. 

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

mắc Covid-19 (hiện mới ghi nhận Khoa Gan- Mật- Tụy) khẩn trương lấy mẫu 

xét nghiệm, cách ly tập trung đủ 21 ngày kể từ ngày cuối cùng đến/ở Bệnh viện, 

sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú 07 ngày tiếp theo. Thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh như F1 (tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-

19) theo quy định của Bộ Y tế. 

- Các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc có các triệu chứng 

nghi ngờ nhiễm Covid-19 phải được chuyển ngay đến các cơ sở y tế để được 

cách ly, điều trị kịp thời. 

2. Công an huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã, thị trấn, Phòng Y tế, 

Trung tâm Y tế triển khai các tổ giám sát cộng đồng ở thôn, xóm, tổ dân phố 

nắm chắc biến động nhân khẩu, lập danh sách các trường hợp mới đến địa 

phương, trường hợp đi từ vùng dịch trở về; đồng thời tổ chức giám sát chặt chẽ 

các trường hợp cách ly y tế tại nhà. 
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3. UBND xã, thị trấn 

Tổ chức hoạt động của các Tổ giám sát cộng đồng “đi từng ngõ, gõ từng 

nhà, rà từng đối tượng”, lập danh sách và quản lý chặt chẽ tất cả các trường hợp 

mới đến địa phương, trường hợp đi từ vùng dịch trở về; đặc biệt các trường hợp 

liên quan đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều; báo cáo UBND huyện (qua Phòng 

Y tế) trước 15 giờ hàng ngày. 

 Chủ tịch UBND xã, thị trấn chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn quản lý trước cấp ủy cùng cấp, trước Ban 

Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện. 

4. Chế độ báo cáo: Các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn chủ động báo 

cáo kịp thời về UBND huyện các vấn đề này sinh, khó, phức tạp, vượt thẩm 

quyền liên quan đến phòng chống dịch. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ 

tịch UBND xã, thị trấn để chế độ điện thoại 24/24 giờ nhằm phục vụ công tác 

phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. 

 Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND xã, thị trấn khẩn 

trương triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh;  
- Các ngành liên quan của tỉnh; 
- Thường trực Huyện ủy; 
- Lãnh đạo HĐND-UBND huyện; 
- Như kính gửi; 
- Thành viên BCĐ Covid-19 huyện; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Lưu Văn Dương 
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