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/SYT-NVY

V/v triển khai các biện pháp phòng,
chống dịch COVID-19 theo Công
văn số 214/UBND-KGVX

KHẨN

Kính gửi:
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, thị xã Ayun Pa;
- Trung tâm Y tế huyện các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công văn số 214/UBND-KGVX ngày 13/02/2021của Uỷ ban
nhân dân tỉnh về việc thay đổi các biện pháp giãn cách xã hội đối với các địa
phương Ia Pa, Ayun Pa để phòng, chống dịch Covid-19. Sở Y tế yêu cầu các
đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung sau:
1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, BCĐQG, Bộ Y tế
và chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ
quan trước nguy cơ dịch bệnh, chủ động phòng, chống dịch Covid-19 trong tình
hình mới.
- Tăng cường điều tra dịch tễ, kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên
địa bàn tỉnh, tập trung khai khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch, tổ chức cách ly
theo quy định, lấy mẫu xét nghiệm ngay ở phạm vi cần thiết, tiếp tục thực hiện
truy vết nhanh, bảo đảm ngăn chặn, không để dịch lây lan trong cộng đồng.
- Tiếp tục triển khai thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm SARSCoV-2 cho tất cả người dân trong cụm dân cư bị phong toả; nếu trong thời gian
lấy mẫu lần 2 có ca mới xuất hiện, thì không lấy xét nghiệm ngày thứ 14 mà
phải tính lại từ ngày có ca mắc mới F0. Đồng thời triển khai việc lấy mẫu xét
nghiệm vào ngày thứ 28 đối với các trường hợp tiếp xúc gần (Fl) sau khi hoàn
thành cách ly tập trung đủ 14 ngày và ít nhất 2 lần có kết quả xét nghiệm âm
tính với SARS-CoV-2, khi trở về địa phương tự theo dõi Y tế tại nhà thêm 14
ngày nữa.
- Phối hợp chặt chẽ với Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai triển
khai mạnh mẽ các hoạt động truyền thông, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức
cảnh giác, tự bảo vệ trước nguy cơ dịch bệnh trong nhân dân, thực hiện nghiêm
các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình hiện nay, tuyệt đối không chủ
quan lơ là. Thực hiện tốt thông điệp 5K gồm: Khẩu trang - khử khuẩn - khoảng
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cách - không tụ tập - khai báo y tế. Yêu cầu mọi người đeo khẩu trang khi ra
khỏi nhà, trên các phương tiện giao thông và các nơi công cộng, không nên tập
trung đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng.
2. Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, thị xã Ayun Pa
- Triển khai thực hiện nghiêm theo tinh thần Công văn số 214/UBNDKGVX của UBND tỉnh về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo
Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ từ 06 giờ 00
phút ngày 14/02/2021 cho đến khi có thông báo mới.
- Tham mưu UBND huyện, thị xã tiếp tục duy trì phong tỏa cho đủ 14
ngày đối với các khu dân cư có ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2; triển khai
lấy mẫu hộ gia đình toàn bộ khu dân cư vào ngày thứ 14 (kể từ ngày phát hiện
ca bệnh F0 cuối cùng) để xét nghiệm, nếu kết quả không có ca dương tính mới
thì mới được dỡ bỏ phong tỏa. Đồng thời hực hiện phong toả nghiêm ngặt cụm
dân cư/ khu dân cư khu vực nhà F0, bố trí bản hiệu khu vực phong toả, tổ chức
các hoạt động truyền thông về biện pháp phòng, chống dịch để người dân nhận
biết và tham gia công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả; tư vấn hướng dẫn các
lực lượng tham gia chốt chặn khu phong toả phải mặc đồ bảo hộ nghiêm túc.
* Đề nghị Trung tâm Y tế huyện la Pa tiếp tục duy trì phong tỏa cách ly
khu vực có ca nghi bệnh chờ kết quả xét nghiệm; tập trung vệ sinh môi trường,
phun hoá chất khử khuẩn toàn Trung tâm Y tế, triển khai trở lại các hoạt động từ
08 giờ 00 ngày 14/02/2021; Tiếp tục triển khai áp dụng Bộ tiêu chí Bệnh viện an
toàn phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp theo
Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế; duy trì tổ chức thực
hiện nghiêm các quy trình về sàng lọc, phân loại, phân luồng theo hướng dẫn tại
Công văn số 1385/CV-BCĐQG ngày 19/3/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia; đảm
bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện, tuyệt đối không để lây
nhiêm chéo trong bệnh viện, thực hiện tốt công tác quản lý chất thải, vệ sinh môi
trường theo quy định.
3. Trung tâm Y tế huyện các huyện, thị xã, thành phố
- Phối hợp với các cơ qua, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, kiểm soát
đúng quy định, quy trình khi cho người cách ly tập trung về cách ly tại nhà. Đối
với các trường hợp tiếp xúc gần (Fl) sau khi cách ly đủ 14 ngày và sau ít nhất 2
lần có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, tham mưu UBND các
huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường ban hành Quyết định tự
theo dõi Y tế tại nhà thêm 14 ngày nữa để được lấy mẫu và xét nghiệm vào ngày
thứ 28. Trường hợp, trong quá trinh đang cách ly tập trung, nếu phát hiện ca
dương tính với SARS-CoV-2 thì các trường hợp tiếp xúc gần phải được tiếp tục
cách ly tập trung 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc với ca dương tính đó.
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- Đối với các huyện, thị xã thực hiện các chốt chặn liên huyện tiếp tục duy
trì và áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị số 15/CTTTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Nhận được Công văn này, đề nghị lãnh đạo các đơn vị khẩn trương, triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (Để thực hiện);
- UBND tỉnh (Để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Để báo cáo);
- UBND các huyện, TX, TP (Để phối hợp);
- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh (Để phối hợp);
- Lãnh đạo Sở Y tế (Để theo dõi);
- Lưu: VT, NVY.
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