
 

 

 

 

UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /SYT-NVY 

V/v thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch Covid-19. 

Lai Châu, ngày       tháng 02 năm 2021 

    Kính gửi: 

 - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể,  cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; 

 - UBND các huyện, thành phố. 

Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Văn bản số 931/VPCP – 

KGVX  ngày 05/02/2021 về việc áp dụng biện pháp hạn chế đi lại, cách ly tại 

một số địa phương; Văn bản số 19/CV-BCĐ ngày 05/02/2021 của Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh (BCĐ) về việc áp dụng biện pháp hạn 

chế đi lại, cách ly phòng, chống dịch. 

Sở Y tế hướng dẫn và quy định các biện pháp phòng chống dịch theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế đối với người về từ vùng dịch và người tiếp xúc gần với 

ca bệnh có nguồn gốc từ hai ổ dịch Quảng Ninh và Hải Dương, người tiếp xúc 

với người tiếp xúc gần và các trường hợp liên quan cụ thể như sau: 

1. Áp dụng cách ly, điều trị tại cơ sở y tế: Thực hiện theo quy định tại 

Quyết định số 1551/QĐ-BYT ngày 03/4/2020 của Bộ Y tế. Đối tượng: 

- Trường hợp mắc bệnh Covid-19; 

- Trường hợp nghi ngờ mắc bệnh; 

- Trường hợp có yếu tố dịch tễ đang mắc các bệnh lý cần được khám và 

điều trị nội trú tại cơ sở y tế. 

2. Cách ly tập trung: thực hiện theo quy định tại Quyết định số 878/QĐ-

BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế. Đối tượng: 

- Người tiếp xúc gần với ca mắc bệnh Covid-19 (F1); 

- Các đối tượng khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc Ban chỉ 

đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và Ban chỉ đạo phòng 

chống dịch Cvid-19 tỉnh. 

3. Cách ly tại nhà: thực hiện theo quy định tại Quyết định số 879/QĐ-

BYT ngày 12/03/2020 của Bộ Y tế. Đối tượng: 

- Người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với người mắc bệnh (F2); 

- Người về từ các vùng có dịch trong nước; 

- Các đối tượng khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc Ban chỉ 

đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và của BCĐ tỉnh. 

4. Tự theo dõi sức khoẻ: Thực hiện theo khuyến cáo của Cục Y tế dự phòng. 



 

 

 

 

- Người tiếp xúc với F2 (F3); 

- Người tiếp xúc gần với người đi về từ vùng dịch; 

- Các đối tượng khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc Ban chỉ 

đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và của BCĐ tỉnh. 

5. Thời gian cách ly: 21 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối  hoặc ngày trở 

về địa bàn (tuỳ từng thời điểm, thời gian cách ly sẽ thực hiện theo chỉ đạo của 

Bộ Y tế). 

6. Lấy mẫu xét nghiệm: thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Y tế. 

7. Thực hiện chuyển tiếp: 

- Tất cả các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh (F1) đang được cách ly, điều 

trị tại cơ sở y tế được chuyển về cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh nếu 

không có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh. 

- Tất cả các trường hợp F2, người về từ vùng có dịch đã có kết quả xét 

nghiệm âm tính với SARS-COV-2 đang thực hiện cách ly tại các cơ sở cách ly 

tập trung được chuyển về cách ly chặt chẽ tại nhà đến hết thời gian quy định. 

Sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung người được cách ly tiếp tục tự 

theo dõi sức khoẻ, thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ y tế đến hết ngày thứ 28 

kể từ ngày có quyết định cách ly tập trung (tuỳ từng thời điểm, thời gian cách ly 

sẽ thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Y tế). 

- Tất cả các trường hợp F3, người tiếp xúc gần với người trở về từ vùng 

dịch: chuyển từ cách ly tại nhà sang tự theo dõi sức khoẻ đến hết 21 ngày kể từ 

ngày tiếp xúc cuối cùng (tuỳ từng thời điểm, thời gian cách ly sẽ thực hiện theo 

chỉ đạo của Bộ Y tế). 

* Đối với các trường hợp khác (không liên quan đến vùng dịch tại Hải 

Dương và Quảng Ninh) áp dụng theo các quy định hiện hành của Bộ Y tế. 

Nhận được Văn bản này, đề nghị lãnh đạo các đơn vị khẩn trương tổ chức 

triển khai thực hiện, các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức 

thực hiện, các đơn vị vui lòng gửi về Sở Y tế (qua phòng Nghiệp vụ Y) để được 

tháo gỡ qua số điện thoại 02133 876704./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Tỉnh uỷ; 

- TT.UBND tỉnh;                       (để báo cáo) 

- Thành viên BCĐ tỉnh; 

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, NVY 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Tiến Thanh 
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