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CHỐNG DỊCH COVID-19 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       / BCĐ 

V/v quản lý, cách ly người đã đến Bệnh 

viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 

Tam Điệp, ngày         tháng 5 năm 2021 

 

 

Kính gửi: 

 

 - Trưởng Công an thành phố; 

- Trưởng Phòng Y tế thành phố; 

- Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố; 

- Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các 

phường, xã. 

 

Thực hiện Công văn số 790/BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 tỉnh về việc quản lý, cách ly người đã đến Bệnh viện Nhiệt 

đới Trung ương cơ sở 2; 

Ngày 04/5 và 05/5/2021, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (cơ sở 

Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) đã xét nghiệm và xác định có 15 trường hợp 

dương tính với SARS-CoV-2 là các nhân viên y tế của bệnh viện, người bệnh, 

người nhà bệnh nhân. 

Để kiểm soát, quản lý các đối tượng nguy cơ có lịch sử đi về từ Bệnh viện 

Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 thành phố yêu 

cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 các phường, xã khẩn trương triển khai rà soát, quản lý chặt chẽ các đối 

tượng có liên quan đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 theo các nội 

dung như sau: 

1. Trưởng phòng Y tế, Trưởng Công an, Giám đốc Trung tâm Y tế thành 

phố, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 các phường, xã tổ chức rà soát, 

lập danh sách đối với tất cả các bệnh nhân đến khám và điều trị, người nhà đến 

thăm, chăm sóc bệnh nhân, học viên, nhân viên y tế học tập, làm việc tại Bệnh 

viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 từ ngày 14/4/2021 đến nay và tổ chức cách 

ly, lấy mẫu xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thanh thành phố phát thông báo trên sóng phát thanh, truyền hình thành phố đề 

nghị những người đã đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 từ ngày 

14/4/2021 đến nay tự giác khai báo với Trạm Y tế phường, xã nơi gần nhất hoặc 

thông tin qua số điện thoại nhận thông báo dịch bệnh của ngành Y tế 

0961746188 để được hướng dẫn và áp dụng các biện pháp cách ly, lấy mẫu xét 

nghiệm phát hiện sớm Covid-19. 
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Phát thông tin về các địa điểm có nguy cơ liên quan đến bệnh nhân Covid-

19 trên các phương tiện thông tin đại chúng; phổ biến cho người dân được biết 

và tự giác khai báo; danh sách các địa điểm nguy cơ liên tục được cập nhật hàng 

ngày trên Website của Sở Y tế Ninh Bình: soyte.ninhbinh.gov.vn. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố yêu cầu Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 các phường, xã 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:         

- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Y tế;                          (để b/c) 

- Thường trực Thành ủy; 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

- Các thành viên BCĐ phòng, chống Covid-19 

thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: BCĐ, VP, YT. 

                                                        

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

Hoàng Mạnh Hùng 

 


		2021-05-05T23:30:27+0700


		2021-05-05T23:32:33+0700


		2021-05-06T05:43:02+0700


		2021-05-06T05:43:02+0700


		2021-05-06T05:43:02+0700




