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V/v áp dụng các biện pháp phòng
chống dịch đối với người đến từ
địa phương có dịch COVID-19.

Kính gửi:
- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành;
- Trung tâm Y tế huyện;
- UBND các xã, thị trấn;

Căn cứ Văn bản số 1787/CV-BCĐ ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Phú
Thọ về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch đối với người đến từ địa
phương có dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Trưởng
các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai một số nội dung sau:
1.Tăng cường rà soát, phát hiện kịp thời và quản lý chặt chẽ các trường hợp
đến từ các tỉnh, thành phố đang có dịch, yêu cầu người dân phải thực hiện:
- Đối với người dân từ các tỉnh trở về địa phương: phải khai báo y tế tại
Trạm Y tế nơi cư trú hoặc Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã, thị trấn,
Tổ trưởng Tổ COVID-19 cộng đồng về tiền sử di chuyển của bản thân và chịu
trách nhiệm trước nội dung khai báo.
- Đối với người dân trở về từ các ổ dịch đang hoạt động thuộc tất cả các tỉnh,
thành phải được áp dụng cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú trong vòng 14 ngày, kể từ
ngày trở về địa phương, sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc với cộng
đồng trong thời gian 14 ngày tiếp theo. Đồng thời được xét nghiệm 03 lần vào ngày
đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 13 trong thời gian cách ly y tế tại nhà.
2. Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo TYT các xã, thị trấn bám sát tình hình dịch
COVID-19 thường trực, tiếp nhận khai báo y tế của người dân; chỉ đạo mạng lưới
nhân viên y tế thôn bản phối hợp chặt chẽ với khu dân cư, Tổ COVID-19 cộng
đồng thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện các trường hợp trở về từ các ổ dịch
đang hoạt động; báo cáo UBND, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cấp xã áp dụng
biện pháp phòng, chống dịch phù hợp theo quy định.

- Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với những người trở về từ
các ổ dịch đang hoạt động 03 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 13 trong
thời gian cách ly y tế tại nhà. Gửi mẫu về Bệnh viện đa khoa tỉnh để thực hiện xét
nghiệm khẳng định với SARS-CoV-2 bằng RT-PCR. Xử trí các trường hợp
nhiễm/nghi nghiễm khi có kết quả xét nghiệm theo quy định.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTHU, HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- TV BCĐ PC Covid-19 huyện;
- Đài TT-TH huyện (đưa tin);
- CVP, các PCVP;
- Lưu: VT.
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