UBND THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DỊCH COVID-19

Tam Điệp, ngày 02 tháng 5 năm 2021

Số: 122/ BCĐ
V/v quản lý các đối tượng về từ các ổ
dịch đang hoạt động trong nước

Kính gửi:
- Trưởng phòng Y tế thành phố;
- Trưởng Công an thành phố;
- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố;
- Trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn;
- Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố;
- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các phường, xã.
Căn cứ Công văn số 772/SYT-NVY ngày 01/5/2021 của Sở Y tế về việc
quản lý các đối tượng về từ các ổ dịch đang hoạt động trong nước; Trước diễn
biến hết sức phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 tại một số địa phương
trong cả nước, trong đó có tỉnh tiếp giáp Ninh Bình là Hà Nam; đặc biệt trong
bối cảnh dịch trong cộng đồng bùng phát trở lại đúng thời điểm nghỉ Lễ 30/4 và
01/5 nên nhu cầu đi lại, tập trung đông người tăng cao làm tăng nguy cơ lây lan
dịch bệnh.
Để kiểm soát, quản lý hiệu quả các đối tượng nguy cơ có tiền sử đi về từ
các ổ dịch đang hoạt động, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố
yêu cầu Trưởng phòng Y tế, Trưởng Công an thành phố, Chỉ huy trưởng Ban
Chỉ huy Quân sự, Giám đốc Trung tâm Y tế, Trưởng các cơ quan, đơn vị trên
địa bàn, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các phường, xã
nghiêm túc triển khai, quản lý các đối tượng liên quan đến các ổ dịch tại Việt
Nam cụ thể như sau:
1. Đối với người tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc Covid-19 (F1) hoặc
có mặt tại các địa điểm, phương tiện giao thông có nguy cơ do Bộ Y tế
thông báo
Rà soát, lập danh sách, tổ chức cách ly tập trung ngay, thời gian cách ly
tối thiểu 14 ngày kể từ ngày áp dụng biện pháp cách ly và lấy mẫu xét nghiệm ít
nhất 03 lần (vào ngày thứ 1, ngày thứ 6 và ngày thứ 14) bằng phương pháp
Realtime RT-PCR đối với toàn bộ đối tượng có tiền sử tiếp xúc gần (F1) dưới
2m với bệnh nhân mắc Covid-19 hoặc đã đi/đến các địa điểm, các phương tiện
giao thông có nguy cơ trong thời điểm nguy cơ do Bộ Y tế thông báo.
- Những người tiếp xúc với các đối tượng F1 (F2) phải được lấy mẫu xét
nghiệm ít nhất 1 lần bằng phương pháp Realtime RT-PCR và cách ly y tế tại nhà
hoặc nơi lưu trú tối thiểu 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với người có yếu
tố nguy cơ (F1).
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- Những người tiếp xúc vòng 3 (F3) cần được lập danh sách để quản lý,
dự phòng trường hợp người tiếp xúc vòng trước (F2) có xét nghiệm dương tính
với SARS-CoV-2.
2. Đối với người có tiền sử đi về từ các ổ dịch đang hoạt động (quy mô
tổ dân phố/thôn, xóm/đơn vị…) hoặc nơi đang có lệnh phong tỏa
Người trở về từ các tổ dân phố/thôn, xóm/đơn vị… có ổ dịch đang hoạt
động và nơi đang có lệnh phong tỏa cần được cách ly tập trung tối thiểu 14 ngày
kể từ ngày áp dụng biện pháp cách ly và lấy mẫu xét nghiệm ít nhất 03 lần (vào
ngày thứ 1, ngày thứ 6 và ngày thứ 14) bằng phương pháp Realtime RT-PCR.
3. Đối với người có tiền sử đi về từ các ổ dịch trong cộng đồng (quy
mô tổ dân phố/thôn, xóm/đơn vị…) đã gỡ bỏ lệnh phong tỏa nhưng chưa kết
thúc ổ dịch
Đối với người về Tam Điệp từ các ổ dịch đã có thông báo gỡ bỏ lệnh
phong tỏa trong phòng, chống dịch Covid-19 mà chưa công bố kết thúc ổ dịch
(chưa đủ 28 ngày tính từ ngày ca bệnh cuối cùng được cách ly y tế) thì vẫn phải
khai báo y tế, cách ly y tế tại nhà hoặc nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày rời ổ dịch,
lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR ít nhất
02 lần vào ngày đầu tiên và ngày cuối cùng của giai đoạn cách ly.
4. Đối với người về Tam Điệp từ các địa phương đã công bố kết thúc ổ dịch
Cần phải tự theo dõi sức khỏe, khai báo y tế và tích cực thực hiện các biện
pháp phòng lây nhiễm Covid-19.
Danh sách các địa điểm nguy cơ, các địa điểm bị phong tỏa, các ổ dịch
đang hoạt động tính đến 22h ngày 30/4/2021 được đính kèm tại phụ lục và sẽ
được cập nhật liên tục, hàng ngày tại trang thông tin điện tử của Sở Y tế:
http://soyte.ninhbinh.gov.vn/ chuyên mục “VIRUS CORONA”.
Giao Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố cập nhật, theo dõi chặt chẽ
tình hình dịch bệnh trong nước và trên thế giới để kịp thời tham mưu Ban Chỉ
đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố, UBND thành phố để điều chỉnh
hướng dẫn rà soát, quản lý, xét nghiệm, cách ly các đối tượng nguy cơ trên địa
bàn cho phù hợp và hiệu quả./.
Trong quá trình triển khai thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các
đơn vị phản ánh về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố (qua
phòng Y tế) để kịp thời giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy (để b/c);
- 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.
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