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Kính gửi:  

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

- Sở Y tế;  

- UBND huyện, thành phố; 

- Các khu cách ly tập trung (giao UBND huyện, 

thành phố chuyển). 

 

Trước tình hình dịch Covid-19 hiện nay vẫn diễn biến hết sức phức tạp, 

việc quản lý tốt các khu cách ly tập trung có ý nghĩa rất quan trọng trong việc 

khống chế dịch bệnh. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, một số huyện, một số khu 

cách ly tập trung chưa coi trọng việc tuân thủ các quy định tại Quyết định số 

878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế, chưa tập trung khắc phục triệt để 

các hạn chế theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 

2429/UBND-KTTH ngày 26/5/2021, Công văn số 2564/UBND-KTTH ngày 

31/5/2021. Để quản lý tốt và tránh lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập 

trung, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu như sau:  

1. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Sở Y tế; UBND huyện, thành phố tổ chức 

triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 

2429/UBND-KTTH ngày 26/5/2021 và Công văn số 2564/UBND-KTTH 

ngày 31/5/2021. 

2. Quản lý đối với các đối tượng F1 tại các khu cách ly tập trung: 

- Bố trí các đối tượng F1 trong các khu cách ly tập trung theo nguyên 

tắc và thứ tự ưu tiên đối với các đối tượng có nguy cơ, cụ thể: các đối tượng 

vào cùng ngày, cùng hộ gia đình, cùng phòng trọ, cùng thôn, xóm, khu dân 

cư được bố trí ở cùng phòng, cùng khu vực cách ly;  

- Đối với các đối tượng ở trong tỉnh đã có thời gian cách ly đủ 14 ngày 

và trước đó đã có kết quả 03 lần xét nghiệm âm tính: Thực hiện theo Thông 

báo số 200/TB-UBND ngày 28/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể: thực 

hiện lấy mẫu và xét nghiệm PCR (vào ngày thứ 14) để xem xét, quyết định 

đưa về thực hiện cách ly tại nhà (đối tượng được đưa về nhà để tiếp tục cách 

ly phải có xác nhận của người quản lý khu cách ly về việc không có sự giao 

lưu, tiếp xúc với các đối tượng khác trong cùng khu cách ly); tổ chức đưa, 

đón, bàn giao đối tượng về cách ly tại nhà đảm bảo theo quy định phòng 

chống dịch Covid-19; quán triệt, hướng dẫn và phát tài liệu cho các thành 

viên trong gia đình về các quy định đối với đối tượng cách ly tại nhà; thường 
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xuyên theo dõi tình hình các đối tượng, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 

thứ 28.  

- Đối với các đối tượng ở tỉnh ngoài, sau khi đủ điều kiện ra khỏi khu 

cách ly, thực hiện đưa về địa phương theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh 

tại Công văn số 2631/UBND-KGVX ngày 03/6/2021 và bàn giao các tài liệu 

hướng dẫn theo dõi đối tượng tiếp tục cách ly tại nhà (đối với các đối tượng 

phải tiếp tục cách ly, theo dõi tại nhà).  

- Việc xác nhận của người quản lý khu cách ly đối với đối tượng đủ 

điều kiện đưa về tiếp tục cách ly tại nhà cần thực hiện như sau: 

+ Người quản lý nắm bắt rõ việc đối tượng cách ly không giao lưu, tiếp 

xúc với các đối tượng khác trong khu cách ly thì xác định riêng cho từng đối 

tượng về thời gian đủ 14 ngày thực hiện cách ly và không có giao lưu, tiếp 

xúc với đối tượng khác; 

+ Người quản lý nếu không chắc chắn hoặc không nắm rõ việc đối 

tượng cách ly có giao lưu, tiếp xúc với các đối tượng khác trong cùng khu 

cách ly hay không thì xác định chung cho cả phòng hoặc cả tầng theo thời 

gian bắt đầu vào khu cách ly của đối tượng cùng phòng hoặc cùng tầng vào 

sau cùng đến khi đủ 14 ngày và quán triệt, tuyên truyền nội dung này đến các 

đối tượng cách ly để hạn chế việc giao lưu, tiếp xúc trong khu cách ly tập 

trung. 

- Trang bị nhiệt kế (mỗi người 01 nhiệt kế), cây lau nhà, hóa chất khử 

khuẩn hoặc chất tẩy rửa thông thường để cho người được cách ly tự đo kiểm 

tra thân nhiệt thường xuyên và tự lau khử khuẩn ở trong phòng. 

3. Đối với việc di chuyển các đối tượng F1 đến các địa điểm cách ly 

khác: 

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các đơn vị 

có liên quan lên danh sách các đối tượng di chuyển, sắp xếp thành các nhóm 

đối tượng theo thứ tự: (1) cùng khu cách ly, (2) cùng ngày vào khu cách ly, 

(3) ở cùng phòng trong khu cách ly; danh sách các đối tượng di chuyển (trong 

đó đã sắp xếp theo thứ tự trên) phải được chuyển đến nơi nhận các đối tượng 

di chuyển trước 01 ngày để làm công tác chuẩn bị tiếp đón đảm bảo nguyên 

tắc “các đối tượng ở cùng phòng nơi cách ly cũ, khi chuyển đến nơi mới cũng 

phải được bố trí cùng phòng”; 

- Việc di chuyển lên, xuống xe được thực hiện theo thứ tự từng khu 

vực, từng phòng; thực hiện việc trang bị bảo hộ cá nhân, khử khuẩn phương 

tiện, nơi cách ly theo quy định; 

- Sau khi di chuyển đến nơi cách ly mới, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với 
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các đơn vị có liên quan tổ chức bàn giao người, hồ sơ y tế (hoặc hồ sơ theo 

dõi của nơi cách ly cũ) cho đơn vị quản lý khu cách ly mới, ký xác nhận việc 

các đối tượng theo danh sách đã được bố trí đúng nguyên tắc “đối tượng ở 

cùng phòng nơi cách ly cũ, khi chuyển đến nơi mới cũng phải được bố trí 

cùng phòng”. 

4. Tổ Kiểm tra giám sát của các huyện, thành phố thường xuyên tổ chức 

kiểm tra các khu cách ly tập trung trên địa bàn, kịp thời chấn chỉnh các vi 

phạm và báo cáo với Tổ Kiểm tra, giám sát của tỉnh hàng ngày (báo cáo gửi 

qua nhóm Zalo). 

5. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, thành phố thường 

xuyên chỉ đạo các khu cách ly tập trung thực hiện đúng theo quy định của Bộ 

Y tế; đảm bảo công tác vệ sinh môi trường khu cách ly. 

6. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thường 

xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện Công văn này, các vướng mắc phát sinh, 

kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết ./. 

(Kèm theo Thông báo số 200/TB-UBND ngày 28/5/2021, Công văn số 

2631/UBND-KGVX ngày 03/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT Tỉnh ủy (báo cáo) 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế; 
- BCĐ PCD Covid-19 tỉnh; 
- Tiểu ban cách ly; 
- Văn phòng UBND tỉnh:  
          + LĐVP, TKCT, KGVX, TH;  
          + Lưu: VT, TPKTTH. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

Phan Thế Tuấn 
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