ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:1470 /UBND-NCTH

Hậu Giang, ngày 04 tháng8 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thống nhất thời gian cách ly tập
trung và đánh giá dự báo nguy cơ
các xã, phường, thị trấn, xây dựng
thí điểm bảo bệ "vùng xanh"

Kính gửi:
- Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành,
đoàn thể tỉnh;
- Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Quyết định số 3628/QĐ-BYT ngày 30 tháng 7 năm 2021 của
Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống
COVID-19; Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch
COVID-19 trên địa bàn Tỉnh trong tình hình mới, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo
như sau:
1. Kể từ 12 giờ 00 phút ngày 04 tháng 8 năm 2021 điều chỉnh thời gian
cách ly tập trung còn 14 ngày đối với:
- Những người từ các địa phương thuộc tỉnh, thành phố nơi có dịch, nơi đang
thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của
Thủ tướng Chính phủ về Hậu Giang.
- Người có đến, ở, về từ các địa điểm tại các mốc thời gian theo các
Thông báo khẩn của Bộ Y tế.
- Các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh xác định (F1).
- Người nhập cảnh (trừ các trường hợp người nhập cảnh vào làm việc
dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh cách ly theo quy định khác của Ban
Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế).
Thời gian cách ly tập trung là 14 ngày: thời gian được tính từ ngày về đến
Hậu Giang; ngày nhập cảnh về Việt Nam hoặc từ ngày tiếp xúc lần cuối với ca
bệnh xác định. Tất cả các đối tượng nêu trên thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm để xét
nghiệm vi rút SARS-COV-2 bằng phương pháp RT-PCR tối thiểu 03 lần trong
quá trình cách ly tập trung (vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ khi
được cách ly tập trung).
Sau khi hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày và có kết quả xét nghiệm
RT-PCR 03 lần đều âm tính, người cách ly sẽ kết thúc cách ly tập trung và chuyển
sang tự theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú trong 14 ngày tiếp theo đúng quy định của
Bộ Y tế, không tụ tập đông người, thực hiện nghiêm 5K.
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Trong trường hợp số lượng F1 quá nhiều, vượt quá khả năng cách ly tập
trung hoặc các trường hợp đặc biệt khác (người già, người hạn chế vận động, trẻ
nhỏ, người bị bệnh hoặc sức khỏe yếu cần phải có người chăm sóc…) thì xem xét
áp dụng hình thức cách ly F1 tại nơi cư trú giống như quy định trên nhưng phải
đảm bảo các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế.
Đối với các trường hợp F2
Lập danh sách F2 và tùy vào tình hình đánh giá nguy cơ, dịch tễ để tiến
hành lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm F2 mở rộng. Đồng thời, tổ chức cách ly F2
tại nơi cư trú trong khi chờ kết quả xét nghiệm RT-PCR của F1:
- Nếu kết quả xét nghiệm RT-PCR lần 1 của F1 dương tính với SARSCOV-2 thì chuyển cấp cách ly F2 lên thành F1.
- Nếu kết quả xét nghiệm RT-PCR lần 1 của F1 và của F2 đều âm tính với
SARS-CoV-2, trên cơ sở đánh giá nguy cơ, dịch tễ để xác định F2 được kết thúc
việc cách ly tại nơi cư trú và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày theo đúng
quy định của Bộ Y tế.
2. Đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng
trong phòng, chống dịch COVID-19:
Giao Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện
đánh giá dự báo nguy cơ các xã, phường, thị trấn theo hướng dẫn tại Quyết định
số Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia
phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Quy định đánh giá mức độ nguy
cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid-19”
gửi về cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh
(Sở Y tế) tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh Kế hoạch thí điểm bảo vệ
"vùng xanh" trước nguy cơ xâm nhập từ dịch bệnh.
Yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh,
Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức triển khai thực
hiện, tích cực vận động toàn dân hưởng ứng và thực hiện nghiêm các biện pháp
phòng, chống dịch của Tỉnh./.
Nơi nhận:

- TT: TU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- Như trên;
- Cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy;
- BHXH tỉnh;
- Bưu điện tỉnh;
- Cơ quan Báo, Đài;
- Lưu: VT.NCTH.LHT.
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