ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SÔNG LÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NHĨA VIỆT NAM

Số:1452 /UBND-VP

Sông Lô, ngày 07 tháng 8 năm 2021

V/v thực hiện Công văn 6614 /CV
- BCĐ ngày 05/8/2021 của BCĐ
phòng chống dịch Covid-19 tỉnh

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi:
- Trung tâm Y tế, Công an huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 6614/CV-BCĐ ngày 05/8/2021 của Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh V/v thực hiện cách ly y tế đối với các trường
hợp khám chữa bệnh từ các bệnh viện tuyến Trung ương về tỉnh. Để thực hiện các
biện pháp ngăn chặn nguồn lây nhiễm từ bên ngoài vào địa bàn huyện, UBND huyện
đã ban hành Văn bản số 1394/UBND-VP ngày 31/7/2021 về tăng cường các biện
pháp phòng, chống dịch Covid-19, theo đó công dân Vĩnh Phúc đi về từ vùng dịch
(hiện tại đang bị phong tỏa, cách ly y tế vùng có dịch, giãn cách xã hội theo quy định
của Chính phủ) khi trở về huyện phải có kết quả xét nghiệm sàng lọc SARS- CoV-2
âm tính, đồng thời thực hiện biện pháp cách ly y tế tập trung 21 ngày.
Do vậy, để đảm bảo sức khỏe cho người dân huyện Sông Lô là người bệnh đi
khám chữa bệnh từ các Bệnh viện tuyến Trung ương tại Hà Nội về huyện, đồng thời
để ngăn chặn nguồn lây nhiễm từ bên ngoài vào huyện; tại Công văn số 1184/TTYTKHNV ngày 07/8/2021 thực hiện cách ly về y tế đối với các trường hợp KCB từ các
Bệnh viện tuyến TW về huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19
huyện chỉ đạo thay vì việc áp dụng thực hiện cách ly tập trung bằng việc thực hiện
cách ly y tế tại nhà hoặc tại cơ sở y tế đối với các trường hợp về huyện là người
bệnh đi khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến Trung ương tại Hà Nội, cụ thể
như sau:
1. Đối với các trường hợp cần tiếp tục điều trị, chăm sóc y tế.
- Yêu cầu làm xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 có kết quả âm tính trong
vòng 72 giờ trước khi vào huyện.
- Thực hiện cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế theo phân tuyến chuyên môn,
căn cứ tình trạng bệnh lý của người bệnh.
2. Đối với các trường hợp không cần điều trị, chăm sóc y tế tại cơ sở y tế.
- Yêu cầu làm xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 có kết quả âm tính trong
vòng 72 giờ trước khi vào huyện.
- Thực hiện cách ly y tế tại nhà 21 ngày và làm xét nghiệm theo quy định.
3. UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các xã, thị trấn.
- Thực hiện các biện pháp cách ly y tế phù hợp đối với các trường hợp về địa
phương là người bệnh đi khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến Trung ương tại Hà Nội.
- Chỉ đạo các Tổ Covid cộng đồng, các đơn vị liên quan trên địa bàn tổ chức thực
hiện cách ly y tế, quản lý, theo dõi sức khỏe, giám sát chặt chẽ đảm bảo đúng quy định.
- Hướng dẫn gia đình người bệnh ký cam kết về việc thực hiện đúng các
quy định về cách ly y tế, tuyệt đối không để lây nhiễm ra cộng đồng trong quá
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trình thực hiện cách ly.
- Đối với các trường hợp đã về địa phương, đang thực hiện cách ly tập
trung tại các khu cách tập trung của huyện, căn cứ tình hình sức khỏe của các
trường hợp này, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các xã, thị trấn quyết
định việc tiếp tục thực hiện cách ly tập trung hoặc chuyển cách ly điều trị tại cơ
sở y tế.
4. Trung tâm Y tế
- Tiếp nhận điều trị đối với các trường hợp về huyện cần tiếp tục điều trị và
chăm sóc y tế, không để lây nhiễm chéo trong cơ sở khám chữa bệnh.
- Theo dõi sức khỏe đối với các trường hợp trên, tổ chức thực hiện lấy mẫu
xét nghiệm theo đúng quy định.
5. Công an huyện: Chỉ đạo công an các xã, thị trấn phối hợp với các đơn
vị y tế thực hiện quản lý, giám sát chặt chẽ các trường hợp trên và các trường
hợp khác có liên quan.
Yêu cầu Công an huyện; Trung tâm Y tế; UBND các xã, thị trấn triển khai thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Bùi Văn Thọ
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