
UBND THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG,  

CHỐNG DỊCH COVID-19 

 

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

Số:        /BCĐ 

V/v tăng cường rà soát, quản lý 

người về từ Bệnh viện Hữu nghị 

Việt Đức 

Tam Điệp, ngày         tháng 10 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

 - Trưởng Công an thành phố; 
- Trưởng phòng Y tế thành phố; 

- Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố; 
- Trưởng BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 phường, xã. 

 

Thực hiện được Công văn số 2377/CV-BCĐ ngày 01/10/2021 của Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về tăng cường rà soát, quản lý người về từ 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; 

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, tính đến 08h00 ngày 

01/10/2021 đã ghi nhận 07 ca mắc Covid-19 là người bệnh, người nhà đến thăm 

nuôi người bệnh điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức hiện đang ở Hà Nội (02 

ca), Hưng Yên (01 ca), Hà Tĩnh (01), Nam Định (03). Ngoài ra, ngày 30/9/2021, Hà 

Nội đã ghi nhận thêm 05 ca mắc trong cộng đồng không rõ nguồn lây.  

Để kiểm soát nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Tam Điệp từ Hà Nội, đặc biệt 

là từ Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 thành phố 

yêu cầu Trưởng Công an, Trưởng phòng Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố 

và Trưởng BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 các phường, xã thực hiện ngay một số 

nội dung sau:  

1. Tăng cường rà soát, quản lý người về từ Hà Nội theo đúng chỉ đạo tại 

Công văn số 1604/UBND-YT ngày 10/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về 

việc triển khai một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn và Công 

văn số 2302/SYT-NVY ngày 27/9/2021 của Sở Y tế Ninh Bình về việc hướng dẫn 

quản lý người về từ các tỉnh có dịch Covid-19 trong tình hình mới.  

2. Đặc biệt lưu ý rà soát đối với người về từ ổ dịch Bệnh viện Hữu nghị Việt 

Đức từ ngày 15/9/2021 đến nay, tiến hành cách ly, lấy mẫu xét nghiệm như sau:  

2.1. Tất cả 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 Hữu nghị Việt 

Đức từ ngày 15/9/2021 đến nay được coi như đối tượng F1.  

- Đối với các F1 có bệnh lý hoặc có bất thường về sức khỏe cần hỗ trợ, điều 

trị, chăm sóc y tế thì tổ chức cách ly, điều trị tại cơ sở y tế phù hợp với tình trạng 

bệnh.  
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- Đối với các F1 không có bất thường về sức khỏe, không cần hỗ trợ y tế thì 

tổ chức cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung của thành phố. Thời gian cách ly 

tập trung ít nhất 14 ngày kể từ ngày áp dụng biện pháp cách ly, tiếp tục cách ly y tế 

tại nhà/nơi lưu trú thêm 14 ngày sau khi cách ly tập trung.  

- Đối với các F1 mắc bệnh lý nặng, tiên lượng tử vong; trẻ em dưới 16 tuổi 

thì tổ chức cách ly y tế tại nhà 14 ngày dưới sự giám sát chặt chẽ của chính quyền 

địa phương, tiếp tục theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày sau giai đoạn cách ly y tế.  

Triển khai lấy mẫu xét nghiệm ít nhất 04 lần vào các ngày ngày 01, ngày 07, 

ngày 14, ngày 28 của toàn bộ giai đoạn cách ly hoặc ngay khi có triệu chứng nghi 

ngờ mắc bệnh.  

2.2. Những người tiếp xúc trực tiếp với trường hợp (F1) từ ngày họ trở về 

Tam ĐIệp được coi như người tiếp xúc vòng 2 (F2) phải được cách ly tại nhà ít nhất 

14 ngày tính từ ngày tiếp xúc lần cuối với F1, lấy mẫu xét nghiệm 02 lần vào ngày 

đầu và ngày cuối của giai đoạn cách ly (sử dụng phương pháp xét nghiệm gộp mẫu 

đối với F2).  

BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc 

triển khai thực hiện và báo cáo kết quả theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

 - Thường trực Thành ủy; (để b/c) 
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố; 
- Thành viên BCĐ phòng, chống Covid-19 thành phố; 

- Trang Thông tin điện tử thành phố; 
- Lưu: BCĐ, VP, YT. 

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 
TRƯỞNG BAN 

 

 
CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Hoàng Mạnh Hùng 
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