ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SÔNG LÔ
Số: 1563 /UBND-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sông Lô, ngày 18 tháng 8 năm 2021

V/v điều chỉnh, bổ sung nội
dung thực hiện cách ly y tế
để phòng, chống dịch Covid19 trên địa bàn huyện

Kính gửi:
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Công an huyện; Trung tâm Y tế huyện;
- Ban Chỉ huy Quân Sự huyện;
- Các Doanh nghiệp trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 7096/UBND-VX1 ngày 18/8/2021 của
UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v điều chỉnh, bổ sung nội dung thực hiện cách ly y
tế để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Để chủ động,
quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 nhằm giữ
vững thành quả công tác phòng, chống dịch trong thời gian qua; kiên quyết
hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ xâm nhập dịch bệnh và bùng phát dịch
trên địa bàn huyện theo đúng phương châm của Chính phủ trong Nghị quyết
số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 “có thể áp dụng sớm hơn, cao hơn nhưng
không được chậm hơn, thấp hơn", góp phần xây dựng huyện Sông Lô là
“Vùng Xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế- xã
hội, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu thực hiện nội dung cách ly y tế để
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện như sau:
1. Điều chỉnh, bổ sung nội dung thực hiện cách ly y tế cụ thể như sau:
a) Đối với người nhập cảnh (kể cả đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin
phòng Covid-19 và có giấy chứng nhận tiêm chủng).
Thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày. Kết thúc thời gian cách ly y tế
tập trung tiếp tục theo dõi sức khỏe 7 ngày tại nhà/nơi lưu trú (trừ những người
nhập cảnh vào làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh cách ly theo
quy định khác của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y
tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh và của UBND huyện, Ban Chỉ đạo
phòng chống dịch Covid-19 huyện). Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong
thời gian cách ly y tế tập trung 04 lần vào các ngày thứ 1, 03, 07, 14. Tiếp tục
lấy mẫu xét nghiệm SARS- CoV-2 trong thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà/ nơi
lưu trú 01 lần vào ngày thứ 7.
b) Đối với đối tượng F1 và người đến/ về địa bàn huyện từ vùng có dịch
(đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ),
thực hiện cách ly y tế tập trung 21 ngày. Kết thúc thời gian cách ly y tế tập trung
tiếp tục cách ly y tế tại nhà/ nơi lưu trú 07 ngày. Lấy mẫu xét nghiệm SARSCoV-2 trong thời gian cách ly y tế tập trung 5 lần vào các ngày thứ 1, 03, 07, 14
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và ngày thứ 20; tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong thời gian cách
ly y tế tại nhà/nơi lưu trú 01 lần vào ngày thứ 7.
c) Đối với những người đến/về địa bàn huyện từ những tỉnh, thành phố
có dịch khác, yêu cầu trước khi vào địa bàn huyện phải có kết quả xét nghiệm
sàng lọc SASR-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ và thực hiện cách ly y tế tại
nhà/nơi lưu trú 14 ngày; lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong thời gian cách
ly y tế tại nhà/nơi lưu trú 03 lần vào ngày thứ 01, 07, ngày thứ 14.
d). Thời gian áp dụng: Thực hiện kể từ 00 giờ 00 phút, ngày 19/8/2021
cho đến khi có thông báo mới.
2. Các nội dung về thực hiện cách ly y tế và xét nghiệm trong các Văn
bản (như Văn bản số 3106/UBND-VX1 ngày 05/5/2021, Công điện số 02/CĐBCĐ ngày 07/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện,
Văn bản 1301/UBND-VP ngày 19/7/2021, Văn bản số 1394/UBND-VP ngày
31/7/2021,...) hết hiệu lực kể từ khi Văn bản này được ban hành. Tuy nhiên,
những đối tượng đang thực hiện cách ly y tế theo quy định tại Văn bản số
3106/UBND-VX1 ngày 05/5/2021, Công điện số 02/CĐ- BCĐ ngày
07/7/2021,Văn bản 1301/UBND-VP ngày 19/7/2021, Văn bản số 1394/ UBNDVP ngày 31/7/2021 và các Văn bản khác liên quan thì tiếp tục thực hiện cách ly
y tế đến đủ thời gian cách ly y tế theo Quyết định của các cơ quan có thẩm
quyền đã ra Quyết định cách ly theo quy định.
3. Một số trường hợp đặc biệt thực hiện cách ly y tế tập trung do Ban chỉ
đạo phòng, chống Covid-19 huyện xem xét, quyết định.
4. Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm Y tế
huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm việc quản lý, giám sát cách
ly, bàn giao và giám sát y tế sau khi cách ly theo quy định. Đảo đảm tuyệt đối
không để lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly tập trung và lây lan dịch bệnh ra
cộng đồng.
5. Trưởng các Phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn
chịu trách nhiệm toàn diện trước Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Ban Chỉ
đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện về công tác thực hiện cách ly tập
trung, cách ly tại nhà/nơi lưu trú.
6. Công an huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan
xử lý nghiêm cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân không thực
hiện nghiêm việc thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định.
Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19
huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, Ban Chỉ huy Quân sự
huyện, Công an huyện, UBND các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
trên địa bàn huyện triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.
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