
UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HÀ HUY TẬP 

 

Số: 93 /UBND-YT 

V/v giám sát, tổ chức cách ly phòng chống 

 dịch COVID-19 đối với các trường hợp 

đến/trở về từ vùng dịch trong nước 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Phường Hà Huy Tập, ngày 15  tháng  9  năm 2020 

 

 
 

 Kính gửi:   

 - Trạm y tế  phường Hà Huy Tập; 

 -  Các tổ dân phố. 

 

Thực hiện công văn số 2196  /UBND-YT  ngày 10/9/2020 của UBND 

thành phố Hà Tĩnh về việc giám sát, tổ chức cách ly phòng chống dịch COVID-

19 đối với các trường hợp đến hoặc trở về từ vùng dịch trong nước. Để đảm 

bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, hạn chế tối đa sự xâm 

nhập các ca bệnh vào địa bàn phường;  Ủy ban nhân dân phường Hà Huy Tập 

yêu cầu: Trạm y tế phường; các tổ dân phố nghiêm túc triển khai thực hiện các 

các nội dung sau; 

1. Tổ chức cách ly y tế đối với các trường hợp trở về từ thành phố Đà 

Nẵng sau ngày 07/9/2020 và khu vực có dịch của các địa phương khác về trên 

địa bàn phường Hà Huy Tập. 

         2. Trạm Y tế phường 

- Tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường tiếp tục triển 

khai rà soát công dân đến hoặc trở về từ thành phố Đà Nẵng và các địa phương 

có dịch. Phân loại đối tượng để chỉ định cách ly phù hợp.  

- Phối hợp với các tổ dân phố hướng dẫn người dân trở về từ thành phố Đà 

Nẵng và các địa phương có dịch khai báo y tế, thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch phù hợp. 

- Lập danh sách gửi Trung tâm y tế thành phố để được chỉ định lấy mẫu xét 

nghiệm theo quy định đối với các trường hợp có tiền sử tiếp xúc gần với người 

nhiễm, nghi ngờ nhiễm COVID-19 trong vòng 14 ngày và người đến hoặc trở về 

từ khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo quy định tại Chỉ thị 16/CT-TTg 

ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Đối với các trường hợp khác: Tổ chức cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo 

quy định của Bộ Y tế. Yêu cầu người được cách ly chấp hành nghiêm ngặt quy 

định cách ly tại nhà, nơi lưu trú, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày và thông 

báo kịp thời cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 của phường, Trung tâm 

y tế dự phòng thành phố, Bệnh viện đa khoa thành phố khi có biểu hiện nghi ngờ 

mắc COVID-19 (sốt, ho, khó thở,…). 

- Tăng cường giám sát, điều tra dịch tễ các trường hợp mắc bệnh viêm 

đường hô hấp cấp khi đến tại trạm  y tế và ở cộng đồng. Lấy mẫu xét nghiệm 

nhằm phát hiện sớm ca bệnh. 
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- Tham mưu cho BCĐ phòng chống dịch phường , chuẩn bị đầy đủ cơ sở 

vật chất, trang thiết bị, đảm bảo mọi điều kiện để thực hiện nhiệm vụ khi có 

trường hợp cách ly tập trung  

- Đảm bảo tuân thủ quy định về cách ly, an sinh xã hội, an ninh trật tự 

trong các khu vực thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. 

-  Kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân phường đảm bảo nguồn lực sẵn 

sàng cho mọi tình huống diễn biến của dịch. Sẵn sàng hóa chất, vật tư y tế và các 

điều kiện cần thiết trong công tác phòng chống dịch. 

        3. Các tổ dân phố 

- Triển khai  đến tận các tổ liên gia rà soát người dân trở về từ thành phố 

Đà Nẵng và các địa phương có dịch khác về trên địa bàn tổ dân phố để thực hiện 

khai báo y tế, thực hiện các biện pháp cách ly, phòng chống dịch phù hợp. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho nhân dân 

trong công tác phòng chống dịch bệnh, nhằm khống chế không để dịch bệnh xẩy 

ra trên địa bàn.  

Nhận được công văn này, yêu cầu Trạm y tế phường và các tổ dân phố 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên;  

- TT Đảng ủy; TTHĐND phường;  

- Chủ tịch, phó CT UBND phường; 

- Các thành viên BCĐ pc dịch covd-19  phường; 

- Lưu: VT, YT.                                                     

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Văn Huyên 
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