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Lai Châu, ngày      tháng 01 năm 2021 

 

                Kính gửi:  

  - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị                        

                       trên địa bàn tỉnh; 

  - UBND các huyện, thành phố;  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

 

 Thực hiện Kết luận số 04/TB-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh về 

việc của đồng chí Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Phó 

Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến 

phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện Công điện số 95/CĐ-BYT ngày 

28/01/2021 của Bộ Y tế về việc tổ chức điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 trên 

địa bàn tỉnh, thành phố Văn bản số 726/BYT-DP ngày 29/01/2021 của Bộ Y tế 

về việc tổ chức khai báo, xét nghiệm người về tại ổ dịch tai Hải Dương và 

Quảng Ninh.  

Ngày 28/01/2021, Sở Y tế đã ban hành Văn bản số 129/SYT-NVY về 

việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và quản lý, 

cách ly đối với người đến và về từ vùng có dịch. Trước tình hình diễn biến ngày 

càng phức tạp của dịch bệnh tại các địa phương trên cả nước và để chủ động 

ngăn chặn dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn, Sở Y tế hướng dẫn bổ sung và 

điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế và chỉ đạo của 

Trung ương, của tỉnh. Cụ thể như sau: 

 1. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, chiến sỹ, 

công chức, viên chức, người lao động tại các địa phương, cơ quan, đơn vị tạm dừng 

di chuyển đến các vùng có dịch với mục đích tham quan, du lịch, thăm thân, công tác 

và những công việc không cần thiết khác, chỉ đi đến các vùng đang có dịch khi có lý 

do bất khả kháng. Với những người từ vùng có dịch trở về phải có các biện pháp tự 

bảo vệ, phòng chống lây nhiễm Covid-19 và khẩn trương thông báo cho cơ quan y tế 

gần nhất và chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc gọi điện đến đường dây nóng 

0987 4 360 305 để được tư vấn, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch kịp thời, 

đúng quy định. 

 2. Áp dụng các biện pháp phòng chống dịch đối với những người từ vùng 

có dịch trở về: 

 2.1. Đối với người về địa phương từ thành phố Chí Linh (Hải Dương) và xã 

Bình Dương (thị xã Đông Triều – Quảng Ninh) từ ngày 01/01/2021 trở lại đây: 
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 a) Khai báo với cơ quan y tế và chính quyền địa phương, lập danh sách 

theo dõi, cài đặt Bluezone, NCOVI và áp dụng các biện pháp theo hướng dẫn 

của cán bộ y tế. 

b) Lấy mẫu xét nghiệm 02 lần 

c) Áp dụng cách ly y tế tập trung tối thiểu 14 ngày kể từ ngày có Quyết 

định cách ly và có kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính với SARS-COV-2. (khoảng 

cách tối thiểu giữa 2 lần xét nghiệm từ 5-7 ngày).  

 Đối với trường hợp người trở về địa phương đã qua 28 ngày: lấy mẫu xét 

nghiệm sàng lọc, thực hiện nghiêm 5K và hạn chế tiếp xúc, đến chỗ đông người 

trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm. 

d) Đối với người tiếp xúc gần với người trở về từ vùng dịch: cách ly y tế tại 

nhà đủ 14 ngày và tự theo dõi sức khoẻ, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 

theo hướng dẫn của bộ y tế đến hết ngày thứ 28 kể từ ngày Quyết định cách ly.  

Đối với người tiếp xúc gần với người tiếp xúc gần với người đi về từ vùng 

dịch: tự theo dõi sức khoẻ đủ thời gian 14 ngày và thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch theo hướng dẫn của cán bộ y tế. 

 2.2. Đối với người về địa phương từ sân bay Quốc tế Vân Đồn (Quảng 

Ninh) từ ngày 05/01/2021 trở lại đây và người về địa phương từ thành phố Hạ 

Long, thị xã Đông Triều tỉnh Quảng Ninh kể từ ngày 01/01/2021: 

 a) Thực hiện ý a, b mục 2.1. 

b) Áp dụng cách ly y tế tại nhà tối thiểu 14 ngày kể từ ngày có Quyết định 

cách ly và có kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính với SARS-COV-2. (khoảng cách 

tối thiểu giữa 2 lần xét nghiệm từ 5-7 ngày).  

 Đối với trường hợp người trở về địa phương đã qua 28 ngày: lấy mẫu xét 

nghiệm 01 lần. Thực hiện nghiêm 5K và hạn chế tiếp xúc, đến chỗ đông người 

trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm. 

3. Khi phát hiện hoặc có thông báo của Bộ Y tế trên địa bàn tỉnh có 

trường hợp tiếp xúc với ca bệnh: 

- Đối với các trường hợp F1: lập tức cách ly tại cơ sở y tế, lấy mẫu xét 

nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp. 

- Đối với các trường hợp F2: Lập tức cách ly y tế tập trung, lấy mẫu xét 

nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. 

- Đối với các trường hợp F3: Cách ly y tế tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm khi 

có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 

theo hướng dẫn của cán bộ y tế. 

- Đối với các trường hợp F4: tự theo dõi sức khoẻ, lấy mẫu xét nghiệm 

khi có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh. Thực hiện các biện pháp phòng chống 

dịch theo hướng dẫn của cán bộ y tế.  
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 4. Đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố 

gửi báo cáo số công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm 

quyền quản lý đi về từ vùng dịch hàng ngày trước 10h00 qua địa chỉ hòm thư: 

baodichcovid@gmail.com để kịp thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

Căn cứ nội dung Văn bản này, yêu cầu các sở, các ngành, cơ quan, đơn vị, 

địa phương triển khai, thực hiện. Các nội dung khác không nêu tại Văn bản này, 

tiếp tục thực hiện theo Văn bản số 129/SYT-NVY ngày 28/01/2021 và các thông 

báo bổ sung hàng ngày của Sở Y tế./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c); 

- Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban chỉ đạo 

PCD Covid-19 tỉnh (để b/c); 

- Các thành vien BCĐ PCD tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các phòng chức năng Sở Y tế; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Phong 
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