
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 quản lý các trường hợp tiếp xúc 

liên quan đến người bệnh Covid-19 

 

Tam Điệp, ngày       tháng 01 năm 2022 

Kính gửi: - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các phường, xã. 
  

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Công văn số 3650/CV-BCĐ ngày 27/12/2021 

của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về việc quản lý các trường hợp tiếp 

xúc liên quan đến người bệnh Covid-19 và Công văn số 5599/BYT-MT ngày 17/7/2021 

của Bộ Y tế về việc giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều 

trị bệnh nhân Covid-19; kiểm soát tốt các ca bệnh mới phát hiện, kịp thời truy vết, quản 

lý người tiếp xúc liên quan với bệnh nhân Covid-19 và người đi về từ các vùng có yếu tố 

dịch tễ phức tạp, ngăn chặn kịp thời sự lây lan và bùng phát dịch bệnh đồng thời giảm tải 

cho các khu cách ly tập trung, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố  yêu 

cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các phường, xã triển khai thực hiện các 

nội dung sau: 

1. Giao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các phường, xã ban hành 

Quyết định cách ly y tế tại nhà đối với các trường hợp F1 đủ điều kiện cách ly tại 

nhà/nơi cư trú. 

2. Phối hợp Trung tâm Y tế thành phố lập danh sách các trường hợp F1 không đủ 

điều kiện cách ly y tế tại nhà/nơi cư trú báo cáo Ban Chỉ đạo thành phố (qua phòng Y tế)  

để tổ chức cách ly y tế tập trung tại cơ sở cách ly y tế tập trung của thành phố. 

3. Tổng hợp báo cáo tình hình Covid-19 trên địa bàn báo cáo về Ban chỉ đạo 

thành phố (qua Phòng Y tế) trước 15h00 hàng ngày. 

 (Gửi kèm Công văn số 3650/CV-BCĐ ngày 27/12/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 tỉnh, Công văn số 5599/BYT-MT ngày 17/7/2021 của Bộ Y tế)./. 
 

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 dịch Covid-19 

thành phố; 
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; 
- Lưu: VT, YT. 

 
 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 
TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

 
CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Hoàng Mạnh Hùng 
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