ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KÔNG CHRO

Số: 387 /UBND-VHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kông Chro, ngày 20 tháng 02 năm 2021

V/v thực hiện Thông báo số 31/TB-VP
ngày 20/02/2021 của Văn phòng UBND
tỉnh Gia Lai về kết luận của Phó Chủ tịch
UBND tỉnh, Nguyễn Thị Thanh Lịch Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 của tỉnh

Kính gửi:
- Các phòng, ban, ngành huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Thông báo số 31/TB-VP ngày 20/02/2021 của Văn phòng
UBND tỉnh Gia Lai về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Thị
Thanh Lịch - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của
tỉnh tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo của tỉnh và BCĐ 05 huyện, thị xã,
thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngày 16/02/2021;
Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện;
Chủ tịch UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện
một số nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như sau:
1. Đối với các đối tượng tiếp xúc gần (F1), phải cách ly tập trung 14 ngày
và phải được lấy mẫu xét nghiệm 02 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 14; sau khi
có kết quả âm tính 02 lần và đủ thời gian cách ly tập trung thì được về nhà cách
ly tại gia đình tiếp 14 ngày, được xét nghiệm kiểm tra vào ngày thứ 21.
2. Đối với các trường hợp F2: Thực hiện cách ly y tế tại nhà riêng khi đảm
bảo đủ các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19; tuân thủ các quy định khi cách
ly tại nhà. UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm dán bảng thông báo gia đình có
người cách ly y tế; kiểm tra sức khoẻ 01 ngày 2 lần, hết 14 ngày xét nghiệm âm
tính mới thực hiện xong thời gian cách ly; ban hành Quyết định áp dụng hình
thức cách ly tại nhà và Quyết định hết thời gian cách ly đối với các đối tượng F2
và giám sát chặt chẽ việc cách ly tại nhà của các đối tượng trên.
3. Đối với trẻ dưới 5 tuổi: thực hiện cách ly y tế tại nhà riêng khi đảm bảo
đủ các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 theo Công văn số 897/BYT-MT của
Bộ Y tế về việc hướng dẫn cách ly y tế với trẻ dưới 15 tuổi.
4. Với nhóm trẻ em từ 5-15 tuổi, thực hiện cách ly y tế tập trung trong 7
ngày đầu. Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần liên tiếp với SARS-CoV2 (lấy mẫu vào ngày 1, ngày 3 và ngày 7), trẻ sẽ được về cách ly tại nhà riêng
nếu đảm bảo đủ các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Việc di chuyển từ cơ
sở cách ly y tế tập trung về nhà phải tuân thủ nghiêm các quy định về phòng,
chống dịch.

5. Giám sát chặt chẽ công dân đi về từ vùng dịch, nhất là từ Hải Dương và
các địa phương có dịch về địa bàn huyện để áp dụng các biện pháp cách ly và
thực hiện lấy mẫu xét nghiệm bắt buộc, cụ thể như sau:
a) Đối với người về từ tỉnh Hải Dương thực hiện cách ly tập trung, khu
riêng và xét nghiệm ngày thứ nhất, thứ 7 và thứ 14.
b) Người từng đến, về từ địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo
Chỉ thị 16/CT-TTg: Cách ly tập trung 14 ngày từ thời điểm rời khỏi địa phương.
Xét nghiệm ngay khi vào khu cách ly 3 lần vào ngày thứ nhất, thứ 7 và thứ 14.
c) Người từng đến, về từ các ổ dịch đang hoạt động (không tiếp xúc gần)
hoặc đi qua các địa điểm Bộ Y tế thông báo (không nằm trong vùng giãn cách):
Cách ly tại nhà 14 ngày từ khi rời các địa điểm này. Xét nghiệm giám sát 1 lần
và xét nghiệm nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ trong thời gian cách ly.
d) Người từng đến, về từ các địa phương, ổ dịch đang hoạt động, địa điểm
Bộ Y tế thông báo nhưng đã khai báo hơn 14 ngày: Tự theo dõi sức khỏe, xét
nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ hoặc khi có chỉ định địa danh cụ thể (ví dụ
Cẩm Giang/Hải Dương).
6. Trung tâm Y tế huyện căn cứ vào hướng dẫn của Sở Y tế tỉnh Gia Lai
thực hiện ưu tiên xét nghiệm chọn lọc các đối tượng có triệu chứng hô hấp, tiêu
hoá và có yếu tố dịch tễ tại tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và tư
nhân hoặc qua phát hiện cộng đồng để phòng, chống dịch Covid-19.
Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành
huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như trên;
- Văn phòng UBND tỉnh (B/cáo);
- Sở Y tế (B/cáo);
- TT. Huyện ủy (B/cáo);
- TT. HĐND huyện (B/cáo)
- Lãnh đạo UBND huyện;
- UBTTQ VN huyện;
- Các đoàn thể huyện;
- Các thành viên BCĐ huyện;
- Lãnh đạo văn phòng;
- Lưu VT-UB.
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