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Thực hiện Văn bản số 4354/CV-BCĐ ngày 04/6/2021 của Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc v/v chấn chỉnh công tác quản lý 

cách ly y tế tại địa phương (được sao gửi kèm). Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn 

tiếp tục diễn biến phức tạp trên cả nước và trên địa bàn tỉnh; đã có những trường 

họp F1 sau cách ly tập trung về nhà theo dõi trở thành F0; có trường hợp mắc 

Covid-19 điều trị khỏi được xuất viện về địa phương có xét nghiệm tái dương tính 

trong thời gian theo dõi tại nhà; các trường hợp này có nguy cơ gây lây nhiễm ra 

cộng đồng do người bệnh không tuân thủ triệt để việc thực hiện cách ly tại nhà và 

chưa đảm bảo sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương.  

Để đảm bảo hiệu quả cách ly y tế tại địa phương đối với các trường hợp 

bệnh nhân Covid-19 ra viện, các trường hợp đã kết thúc cách ly tập trung tại các 

Khu cách ly tập trung về địa phương quản lý cách ly, theo dõi tiếp và các trường 

hợp thực hiện cách ly tại nhà, không để lây nhiễm chéo ra cộng đồng, Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện chỉ đạo như sau: 

1. Chấn chỉnh, yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các xã, thị 

trấn tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý cách ly y tế tại địa phương đối 

với các trường hợp bệnh nhân Covid-19 ra viện từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung 

ương, Bệnh viện dã chiến tỉnh và các cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 khác; các 

trường hợp kết thúc cách ly tại các Khu cách ly tập trung, các khu điều trị cách ly 

tại các cơ sở khám chữa bệnh về quản lý theo dõi tại địa phương và các trường hợp 

thực hiện cách ly y tế tại nhà. 

2. Thực hiện nghiêm ngặt, giám sát chặt chẽ đảm bảo cách ly y tế đúng quy 

định đối với các trường họp: 

Bệnh nhân COVID-19 ra viện về địa phương quản lý (thực hiện cách ly tập 

trung theo chỉ đạo tại Văn bản số 4352/CV-BCĐ ngày 04/6/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về việc thực hiện cách ly tập trung đối đối với 

bệnh nhân COVID-19 sau khi ra viện);            

- Các trường họp F1 thực hiện cách ly y tế tập trung tại các Khu cách ly tập 

trung của huyện, cách ly y tế tại Trung tâm Y tế huyện; các trường hợp hoàn thành 

cách ly tập trung về địa phương tiếp tục quản lý cách ly, các trường hợp từ vùng có 

dịch về; 

- Các trường hợp F2 thực hiện cách ly, theo dõi tại nhà. 

Kính gửi:  

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Công an huyện; Ban CH Quân sự huyện; 

- UBND, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các 

xã, thị trấn. 
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3. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, UBND 

huyện và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVD-19 huyện về công tác quản lý 

cách ly y tế tại địa phương. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai, thực hiện, báo cáo theo 

quy định./. 

 

 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- TT HU, TTHĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C,PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ Covid-19 huyện; 

- ĐU, HĐND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Lê Xuân Bình 
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