
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

 

Số:         /UBND-VP 

V/v thực hiện Văn bản 6301/CV-

BCĐ ngày 28/7/2021 của BCĐ 

Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Dương, ngày    tháng 7 năm 2021 

 
 

       Kính gửi:  

- Các phòng, ban, cơ quan huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Công an huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 6310/CV-BCĐ ngày 28/7/2021 của Ban chỉ đạo phòng 

chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc v/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 tại các khu cách ly tập trung (sao gửi kèm theo). Để tăng cường công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo không để lây nhiễm chéo trong các khu 

cách ly tập trung. Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 

huyện yêu cầu Ban CHQS, Trung tâm Y tế, Công an huyện, các phòng, ban, cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn tham mưu, thực hiện nghiêm một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Tăng cường công tác quản lý, điều hành, duy trì hoạt động tại các cơ sở 

cách ly tập trung của huyện thực hiện nghiêm theo các nội dung yêu cầu tại Quyết 

định số 878/QĐ-BYT ngày 20/3/2020; Văn bản số 1769/BYT-KH-TC ngày 

31/3/2020 của Bộ Y tế; Văn bản số 3176/UBND-VX1 ngày 06/5/2021 của UBND 

tỉnh và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan. 

2. Tại các cơ sở cách ly tập trung lưu ý thực hiện: 

2.1. Tăng cường công tác quản lý người cách ly, không để lộn xộn, yêu cầu 

đối tượng cách ly và lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly thực hiện nghiêm 

các quy định về phòng chống dịch. 

2.2. Bố trí các phòng cách ly riêng rẽ (không tổ chức cách ly tại các nhà văn 

hóa, nhà thi đấu,... không có phòng cách ly riêng) với khoảng cách các giường tối 

thiểu 02 mét, đảm bảo 04-06 người/phòng. 

2.3. Mỗi phòng cách ly có bố trí nhà vệ sinh, nhà tắm riêng (cố định hoặc tạm 

thời nhưng phải đảm bảo các yêu cầu, tiêu chuẩn về vệ sinh) không dùng chung với 

các phòng cách ly khác và bố trí đầy đủ xà phòng và nước sạch, giấy vệ sinh, chất tẩy 

rửa thông thường có thùng màu vàng có nắp đậy, có đạp chân và có lót túi đựng chât 
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thải lây nhiễm, có dán nhãn “CHÂT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-

2”; Thùng đựng rác sinh hoạt, có nắp đậy, có đạp chân và có lót túi; Thực hiện vệ 

sinh hàng ngày sạch sẽ. 

3. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban CHQS huyện, Trung tâm Y tế, Công an 

huyện, các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 huyện về đảm bảo công tác phòng chống dịch tại các khu 

cách ly tập trung của UBND huyện theo quy định. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh;                                  

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Y tế;                                    Để b/c; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, CPCT UBND huyện; 

- C,PVP HĐND&UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Xuân Bình 
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