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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-YT  
V/v thực hiện các biện pháp giám 

sát, cách ly phòng chống dịch 

Covid-19 trong dịp Tết  

Nguyên Đán 2021 

Quảng Xương, ngày       tháng       năm 2021 

 

           Kính gửi: 

                           - Trưởng các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

                           - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Trong thời gian qua các ngành, cơ quan, đơn vị, các địa phương trong 

huyện đã triển khai tích cực, chặt chẽ, có hiệu quả việc rà soát, truy vết, giám 

sát, cách ly, xét nghiệm đối với người đến, đi qua vùng dịch để phòng, chống 

dịch Covid-19. Thực hiện Công văn số 577/SYT-BCĐ ngày 08/02/2021 của Ban 

chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa về việc  thực hiện các biện 

pháp giám sát, cách ly phòng chống dịch Covid-19 trong thởi điểm Tết Nguyên 

Đán 2021. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị; trưởng các phòng, ngành, đoàn thể trong 

huyện tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 29/01/2021 của 

Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương về việc tăng cường công tác phòng chống 

dịch Covid-19; Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 04/02/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Quảng Xương; thực hiện theo dõi, giám 

sát, quản lý tất cả những người đến, trở về địa phương từ những nơi khác; 

thường xuyên theo dõi cập nhật thong tin về diễn biến tình hình dich bệnh, nhất 

là các điểm dịch theo thông báo của Bộ y tế để tổ chức các biện pháp rà soát, 

truy vết, giám sát, chỉ định cách ly, xét nghiệm phù hợp theo qui định, trong đó 

cần lưu ý: 

- Chỉ định cách ly tập trung, lấy mẫu, làm xét nghiệm đối với tất cả các 

đối tượng F1 và một số đối tượng khác chưa rõ là F1 nhưng có nguy cơ cao cần 

theo dõi đặc biệt theo khuyến cáo của Trung tâm y tế huyện; 

- Thực hiện cách ly tại nhà, tại nơi cư trú tối thiểu 14 ngày đối với tất cả 

trường hợp F2 và những người đến, đi qua, trở về từ các điểm dịch theo thông 

báo của Bộ y tế; các đối tượng này nếu có biểu hiện của bệnh đường hô hấp như: 

sốt, ho, khó thở... cần phải được cách ly và theo dõi sức khỏe tại cơ sở y tế, cơ 

sở cách ly như Bệnh viện Đa khoa huyện theo qui định. 

- Đối với những người đến, đi qua, trở về từ các tỉnh, thành phố khác mà 

không thuộc các đối tượng nêu trên cần phải khai báo y tế, hướng dẫn tự theo 

dõi sức khỏe (đo thân nhiệt) hàng ngày và đến ngay cơ sở y tế khi có các biểu 

hiện của bệnh đường hô hấp như (sốt, ho, khó thở...) để được kiểm tra y tế, chỉ 



định cách ly, theo dõi điều trị phù hợp. Ngừng các biện pháp cách ly đối với các 

trường hợp này. 

- Yêu cầu tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn huyện phải đảm bảo duy trì chế 

độ thường trực 24/24, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo tại đơn vị 

trong thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán 2021 theo qui định; thực hiện nghiêm việc 

phân luồng khám chữa bệnh riêng cho những người có biểu hiện bệnh đường hô 

hấp ngay từ khi đến cơ sở khám chữa bệnh; định kỳ đánh giá, chấm điểm và cập 

nhật thông tin trên hệ thống quản lý về mức độ an toàn phòng, chống dịch 

Covid-19 theo các tiêu chí mà Bộ y tế qui định. 

2. Trung tâm y tế huyện 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh Thanh Hóa, 

các ngành có liên quan và UBND các xã, thị trấn điều tra dịch tể, lấy mẫu, làm 

xét nghiệm cho các đối tượng theo qui định của ngành y tế. 

- Hàng ngày tổng hợp thông tin về các điểm dịch theo thông báo của Bộ y 

tế để báo cáo tình hình dịch cho Ban chỉ đạo huyện và các xã, thị trấn biết để áp 

dụng thực hiện các biện pháp giám sát, cách ly phù hợp cho từng đối tượng. 

3. UBND các xã, thị trấn 

Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo diễn biến tình hình dịch hàng ngày 

về Thường trực Ban chỉ đạo huyện (Trung tâm y tế huyện) để tổng hợp báo cáo 

Chủ tịch UNBD huyện- Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện 

và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh theo qui định. 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị; 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên( thực hiện); 

- TT. HU-HĐND (báo cáo); 

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch huyện; 

- UBND các xã, thị trấn( thực hiện); 

- Lưu VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 Nguyễn Huy Nam 
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