
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 chủ động chuẩn bị tiếp nhận, 

phân loại, xét nghiệm, cách ly người 

về thành phố Tam Điệp từ vùng dịch 

 

Tam Điệp, ngày         tháng 8 năm 2021 

 
 

Kính gửi:  

 - Trưởng Công an thành phố; 

- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; 

- Trưởng phòng Y tế thành phố; 

- Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; 

- Trưởng BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 phường, xã. 

 

Thực hiện Công văn số 1873/CV-BCĐ ngày 15/8/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về việc chủ động chuẩn bị tiếp nhận, phân loại, xét 

nghiệm, cách ly người về địa phương từ vùng dịch;  

 Tình hình dịch bệnh trong nước hiện nay vẫn đang diễn biến hết sức phức 

tạp, nhất là tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. 

Đã có nhiều người trở về Ninh Bình từ các tỉnh thành phố đang có dịch, trong số 

đó đã có nhiều người được xét nghiệm sàng lọc và có kết quả dương tính với 

SARS-CoV-2  

Để chủ động phát hiện, phòng chống nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong 

cộng đồng và tại khu cách ly tập trung, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 thành 

phố yêu cầu Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Trưởng 

phòng Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 các phường, xã triển 

khai thực hiện một số nội dung sau:  

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 

31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 

1206/UBND-YT ngày 21/7/2021 của UBND thành phố về thực hiện Kết luận số 

37/KL-UBND ngày 21/7/2021 của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ 

đạo tại Hội nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Ninh Bình; Công 

văn số 1225/UBND-YT ngày 24/7/2021 và Công văn số 1234/UBND-YT ngày 

26/7/2021 của UBND thành phố về việc triển khai một số biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch Covid-19.  

2. Tuyên truyền, phổ biến thường xuyên, liên tục các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 cho cộng đồng. Yêu cầu nhân dân thông báo, vận động người 
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thân của gia đình đang sinh sống, làm ăn ở vùng các vùng có dịch ai ở đâu hãy ở 

yên đó, không nên di chuyển về Tam Điệp dễ làm tăng nguy cơ lây nhiễm Covid-

19 cho gia đình và cộng đồng.  

3. Trong trường hợp có người dân từ các vùng có dịch trở về trên địa bàn 

thành phố:  

- UBND các phường, xã chủ động nắm bắt thông tin về nơi xuất phát, số 

lượng người, lộ trình di chuyển, tình trạng sức khỏe … của người dân từ các vùng 

có dịch ngay từ khi chưa trở về đến địa phương; Thông báo kịp thời cho BCĐ 

phòng, chống dịch thành phố để chuẩn bị sẵn sàng phương án tiếp nhận, đón người 

dân trở về Tam Điệp từ các vùng có dịch; không để người dân về gia đình mà phải 

đưa ngay đến khu cách ly tập trung của thành phố để thực hiện việc sàng lọc, phân 

loại, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, chờ kết quả xét nghiệm… và áp dụng các 

biện pháp cách ly y tế phù hợp.  

- Phòng Y tế thành phố chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự, Công an, 

Trung tâm Y tế thành phố chỉ đạo việc bố trí, sắp xếp các đối tượng cách ly một 

cách hợp lý, khoa học theo từng nhóm, từng đợt có cùng yếu tố dịch tễ, cùng thời 

gian cách ly… và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-

19 để tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung của thành phố; Đồng thời 

theo dõi sức khỏe, xử lý kịp thời các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 

các bệnh lý khác trong khu cách ly tập trung.  

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao nghiêm túc triển khai thực hiện và 

báo cáo kết quả theo quy định./. 
 

Nơi nhận:         

- Như trên; 

- Sở Y tế;                          (để b/c) 

- Thường trực Thành ủy; 

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

- Lưu: BCĐ, VP, YT. 

                                                        

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 
CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Hoàng Mạnh Hùng 
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