ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày

/UBND-KGVX

tháng

năm 2021

V/v cách ly y tế, theo dõi sức khỏe
người từ các địa phương có ca dương
tính với COVID-19 về Quảng Nam

Kính gửi:
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống
COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố.
Theo thông báo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính từ
ngày 28/01/2021 đến 06h00 ngày 01/02/2021, cả nước ghi nhận tổng cộng 240 ca mắc
mới COVID-19 trong cộng đồng tại 09 tỉnh/thành phố (Hải Dương, Quảng Ninh, Thành
phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Thành phố Hải Phòng, Gia Lai, Thành phố Hồ Chí
Minh và Bình Dương).
Trước diễn biến hết sức nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19, để chủ động ngăn
chặn, phát hiện và xử trí kịp thời nguy cơ dịch bệnh có thể xâm nhập vào địa bàn tỉnh, tiếp
theo Công văn số 561/UBND-KGVX ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh về việc tăng
cường cách ly, theo dõi người từ các địa phương có ca dương tính với COVID-19 về
Quảng Nam; Thông báo số 37/TB-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh về triển khai
các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19; UBND tỉnh Quảng Nam
yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND/Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố thực hiện
các nội dung sau:
1. Cách ly y tế tập trung 21 ngày (kể từ ngày cuối cùng tiếp xúc với F0/ kể
từ ngày cuối cùng đi đến, đi về từ các địa điểm) và lấy mẫu xét nghiệm 03 lần (lần
1 vào ngày cách ly, lần 2 vào ngày thứ 14 và lần 3 vào ngày thứ 21):
- Tất cả các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh (F1);
- Người có đi đến, về từ các địa điểm, mốc thời gian theo thông báo khẩn của Bộ
Y tế và thông báo cụ thể của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam (tạm thời theo
Phụ lục I đính kèm);
- Người có đi đến, về từ các huyện, thị xã, thành phố hoặc địa điểm thuộc các tỉnh
đang áp dụng biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày
31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (tạm thời theo Phụ lục II đính kèm).
2. Cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú 21 ngày ((kể từ ngày cuối cùng tiếp xúc với
F1/ngày cuối cùng đi đến, đi về từ các địa điểm) và lấy mẫu xét nghiệm 03 lần (lần 1
vào ngày cách ly, lần 2 vào ngày thứ 14 và lần 3 vào ngày thứ 21):
- Tất cả các trường hợp tiếp xúc gần F1 (F2);
- Người đi đến, về từ tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh chưa qua 21 ngày;
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- Người có đi đến, về từ các huyện, thị xã, thành phố hoặc địa điểm thuộc các tỉnh
đang áp dụng biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày
27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (tạm thời theo Phụ lục III đính kèm).
3. Tự theo dõi sức khỏe
- Người đi đến, về từ tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh đã qua 21 ngày;
- Người sau khi hoàn thành cách ly y tế tập trung;
- Người đi đến, về từ các địa phương có ca dương tính không thuộc điểm 1, 2
nêu trên.
4. Lấy mẫu xét nghiệm tất cả những người đã từng đi đến, về từ thành phố Chí
Linh, tỉnh Hải Dương trong thời gian từ ngày 01/01/2021 và Sân bay quốc tế Vân
Đồn, tỉnh Quảng Ninh từ ngày 05/01/2021.
Trong khoảng thời gian cách ly/theo dõi sức khỏe yêu cầu nghiêm túc thực hiện
5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế).
Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thường xuyên theo dõi, kịp thời ban hành
các thông báo cụ thể theo Phụ lục I, II và III Công văn này để hướng dẫn các đơn vị, địa
phương.
5. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu đơn vị trúng thầu cung cấp
quà (hiện vật) tặng các gia đình chính sách, người có công trong dịp Tết Nguyên đán
Tân Sửu 2021 phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với
người và phương tiện vận chuyển quà đến các xã, phường, thị trấn. Phối hợp với UBND
các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND
cấp xã thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong quá trình
tiếp nhận, tặng quà và thắp hương tại các gia đình chính sách.
Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19
các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh, các đoàn thể CT-XH tỉnh;
- Các thành viên BCĐ cấp tỉnh PC COVID-19;
- UBND/BCĐ PCD huyện, thị xã, thành phố;
- TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX.
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