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Kính gửi:     

    - Đài Truyền thanh huyện; 

    - Phòng Văn hóa- Thông tin; 

- Trung Tâm Y tế huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Theo thống kê từ Bộ Y tế, cập nhật đến 08 giờ ngày 27/3/2020, cả nước có 

153 trường hợp xác định dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có bệnh nhân nữ 

số 133, thường trú tại tỉnh Lai Châu, bệnh nhân này đã điều trị tại Bệnh viện Bạch 

Mai trong tháng 3 năm 2020, ngày 24/3/2020, bệnh nhân đã được xác định dương 

tính với vi rút SARS-CoV-2. 

Căn cứ Công văn số 916/SYT-NVY ngày 26/3/2020 của Sở Y tế Ninh Bình 

về việc thực hiện khai báo y tế liên quan đến yếu tố dịch tễ từ Bệnh viện Bạch 

Mai; để đảm bảo thực hiện công tác điều tra dịch tễ, sàng lọc những người đã từng 

điều trị, thăm thân hoặc liên hệ công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, kịp thời phát 

hiện, cách ly, điều trị những trường hợp nghi ngờ, UBND huyện yêu cầu các đơn 

vị khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đài Truyền thanh huyện 

- Thông báo/tiếp sóng Thông báo trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh- 

Truyền hình tỉnh nội dung yêu cầu tất cả các trường hợp người dân đã từng điều 

trị, thăm thân nhân hoặc đến liên hệ công tác tại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 

10/3/2020 đến nay phải đến ngay cơ quan y tế tại địa phương để thực hiện khai 

báo y tế bắt buộc; đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế đến khám và điều trị 

tại Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian này để phòng nguy cơ lây bệnh.  

- Thời điểm phát sóng: Bắt đầu từ ngày 27/3/2020. 

2. Phòng Văn hóa- Thông tin 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị 

trấn tăng cường truyền thông tới người dân, yêu cầu tất cả những người có yếu tố 

dịch tễ liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian trên phải thực hiện khai 

báo y tế bắt buộc theo quy định. 

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh các xã, thị trấn tăng cường thời lượng phát 

sóng, yêu cầu tất cả những người có yếu tố dịch tễ liên quan đến Bệnh viện Bạch 



Mai trong thời gian trên phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc theo quy định; xử lý 

nghiêm các trường hợp trốn tránh khai báo y tế theo quy định.  

- Huy động các lực lượng Đoàn thanh niên, Phụ nữ, Công an... phối hợp với 

các đơn vị y tế trên địa bàn tích cực giám sát, phát hiện những người có yếu tố 

dịch tễ nêu trên, vận động, yêu cầu họ thực hiện khai báo y tế để được hướng dẫn 

cách ly, theo dõi.  

4. Trung tâm Y tế huyện 

- Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 916/SYT-NVY ngày 

26/3/2020 của Sở Y tế Ninh Bình. 

- Chỉ đạo các trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn khẩn trương điều tra, giám 

sát các trường hợp có yếu tố dịch tễ nêu trên, yêu cầu thực hiện khai báo y tế và 

cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai ngay nội dung Công 

văn và báo cáo về UBND huyện (Gửi qua Phòng Y tế huyện)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ phòng chống dịch 

   Covid-19 huyện; 

- Lưu VT. 
  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 
 

 

    Vũ Trọng Thứ 
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