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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường rà soát, quản lý
người về từ các ổ dịch trong và
ngoài tỉnh

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 2070/CV-BCĐ ngày 02/9/2021 của Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về việc tăng cường rà soát, quản lý người về từ
các ổ dịch trong và ngoài tỉnh;
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã ghi nhận 01 ổ dịch Covid-19 đang
hoạt động tại cộng đồng thuộc huyện Kim Sơn. Bên cạnh đó, ngày 30-31/8/2021
trên địa bàn các huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa và huyện Hải Hậu, tỉnh Nam
Định cũng đã xuất hiện các ổ dịch Covid-19 trong cộng đồng với quy mô lớn.
Để kiểm soát nguy cơ dịch xâm nhập vào Tam Điệp từ các ổ dịch trên, 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 khẩn trương triển khai rà soát, tổ chức cách ly, lấy mẫu
xét nghiệm cho người liên quan đến các ổ dịch trên theo nội dung sau:
1. Đối với ổ dịch trong tỉnh (ổ dịch tại xóm 9, xã Cồn Thoi, huyện Kim
Sơn, Ninh Bình)
Tiếp tục thực hiện quản lý người đi/về từ huyện Kim Sơn theo Công văn số
556/BCĐ ngày 30/8/2021 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 thành phố.
2. Đối với người đi/về từ huyện Nga Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh
Thanh Hóa và huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
Thông báo cho toàn thể Nhân dân khai báo, phát hiện và rà soát toàn bộ
người đi/về từ huyện Nga Sơn, thành phố Thanh hóa, tỉnh Thanh Hóa và huyện
Hải Hậu, tỉnh Nam Định từ ngày 18/8/2021 cho đến khi 2 huyện này dừng áp dụng
cách ly xã hội theo Chỉ thị Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng
Chính phủ. Ưu tiên rà soát, phát hiện khẩn trương những người tiếp xúc trực tiếp
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với ca bệnh, đi/về từ ổ dịch hoặc đến các địa điểm nguy cơ liên quan đến 2 ổ dịch
này. Tiến hành quản lý các đối tượng này như sau:
2.1. Tổ chức cách ly y tế tập trung tối thiểu 14 ngày tính từ ngày áp dụng
biện pháp cách ly, tiếp tục cách ly tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày sau cách ly y tế tập
trung.
2.2. Triển khai lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tối thiểu 4 lần vào các
ngày: ngày 1, ngày 7, ngày 14 và ngày 28 của toàn bộ giai đoạn cách ly hoặc ngay
khi đối tượng đang thực hiện cách ly có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh.
3. Đối với công nhân là người Thanh hóa hoặc các tỉnh có dịch khác làm
việc tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn
3.1. Đối với các công ty, doanh nghiệp
- Yêu cầu công nhân phải ở lại công ty hoặc có hình thức quản lý, đảm bảo
đời sống (nơi ăn, chỗ ở) cho công nhân ở lại trên địa bàn thành phố để làm việc
không đi về hàng ngày; trong trường hợp công nhân thuê nhà trọ để ở yêu cầu công
nhân phải ký cam kết thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 của người lao động
với chủ nhà trọ.
- Phối hợp với UBND các phường, xã quản lý các công nhân đang thuê nhà
ở tại các địa phương theo quy định.
3.2. Đề nghị UBND các phường, xã có công nhân từ tỉnh, thành phố có dịch
đang làm việc tại các công ty, doanh nghiệp đến thuê nhà ở thực hiện quản lý, cách
ly theo quy định; đồng thời tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát tại các nhà cho
thuê ở trọ trên địa bàn quản lý, yêu cầu chủ nhà trọ phải ký cam kết thực hiện các
quy định về phòng, chống dịch Covid-19 với UBND các phường, xã.
Giao Trung tâm Y tế thành phố phối hợp UBND các phường, xã và các đơn
vị liên quan triển khai điều tra, truy vết, rà soát, quản lý, cách ly, xét nghiệm theo
quy định đối với các trường hợp trên.
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.
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