
 
 

 
 

 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN YÊN MÔ 

 

Số:             /UBND-YT 
       

V/v tổ chức cách ly, xét nghiệm 

trong phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     

       Yên Mô, ngày        tháng        năm 2021 

 
 

Kính gửi:     

  - Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

    - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 
 

Thực hiện Công văn số 73/UBND-VP6 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc 

tổ chức cách ly, xét nghiệm trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19; 

Để hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế- xã hội 

và đời sống của nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, UBND 

huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương 

thực hiện ngay một số nội dung sau: 

1. Đối với các đối tượng có nguy cơ rất cao như người đi/về từ thành phố 

Chí Linh và huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương, huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh 

từ ngày 13/01/2021 đến nay, người tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19 

(F1), người đi/về từ các thôn/xóm/tổ/phố/đơn vị khác có ổ dịch đang hoạt động 

trên toàn quốc, người đến các địa điểm nguy cơ do Bộ Y tế thông báo phải được 

cách ly tập trung tối thiểu 14 ngày tính từ thời điểm bắt đầu áp dụng biện pháp 

cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 03 lần (lần 1 ngay khi được rà soát, lần 2 vào 

khoảng ngày thứ 7 hoặc ngay khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh và lần 3 

vào ngày thứ 14 kể từ khi bắt đầu áp dụng biện pháp cách ly).  

- Đối với các trường hợp làm việc tại sân bay Tân Sân Nhất hoặc từ các ổ 

dịch đang hoạt động ở thành phố Hồ Chí Minh (F1) về Ninh Bình từ ngày 

16/01/2021 thực hiện cách ly tập trung lấy mẫu xét nghiệm 03 lần; những người 

đi/về từ sân bay Tân Sân Nhất từ 16/01/2021 về Ninh Bình tự giác khai báo y tế, tự 

theo dõi sức khỏe tại nhà dưới sự giám sát của Trạm y tế nơi cư trú.  

- Đối với các trường hợp về từ thành phố Chí Linh tỉnh Hải Dương từ ngày 

01/01/2021 đến 12/01/2021, huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh từ ngày 05/01/2021 

đến 12/01/2021 hoặc từ các tỉnh đang có ổ dịch hoạt động khác trên toàn quốc thì 

phải tự giác khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc với người khác, 

nếu có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh thì khai báo với cơ sở y tế để được hướng 

dẫn thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.  

2. Đối với các đối tượng tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) thì tổ chức 

cách ly tại nhà tối thiểu 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với F1, lấy mẫu xét 

nghiệm SARS-COV-2 ngay khi được rà soát. Trong trường hợp F1 có kết quả xét 

nghiệm lần 1 âm tính, toàn bộ người tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) chuyển 

sang hình thức tự theo dõi sức khỏe tại nhà, hạn chế tiếp xúc với người khác và chỉ 

tổ chức lấy mẫu lần 2 cho F2 nếu có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh COVID-19.  
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3. Đối với các trường hợp về từ tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh ngoài 

thành phố Chí Linh, huyện Cẩm Giàng và huyện Vân Đồn từ ngày 13/01/2021 đến 

nay phải tự giác khai báo y tế và được theo dõi sức khỏe tối thiểu 14 ngày kể từ 

thời điểm đối tượng trở về Ninh Bình, hạn chế tiếp xúc với người khác và lấy mẫu 

xét nghiệm 01 lần ngay khi được rà soát. 

4. Trung tâm Y tế huyện  

- Chủ trì, triển khai lấy mẫu làm xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 cho tất cả 

nhân viên y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn huyện (các cơ sở y tế tư nhân phải tự 

chi trả kinh phí). 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng, các nhà máy, xí nghiệp, cơ quan trên địa bàn, UBND các xã, thị trấn lấy 

mẫu nghẫu nhiên làm xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 những người làm việc tại các 

nhà máy, xí nghiệp, cơ quan, đơn vị có đông công nhân, nhiều người nước ngoài làm 

việc thuộc các cụm công nghiệp trên địa bàn toàn huyện. 

5. Các văn bản, hướng dẫn của UBND huyện và Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 huyện đã ban hành có nội dung tổ chức cách ly, xét nghiệm 

trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khác với các quy định tại văn bản này thì 

triển khai thực hiện theo văn bản này.  

6. UBND các xã, thị trấn  

Chủ trì, chủ động phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế và các cơ quan, đơn 

vị liên quan cập nhật thông tin và tuyên truyền, phổ biến tới các tầng lớp nhân dân, 

tới các thôn, xóm, tổ dân phố và các chi bộ về các nội dung, biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 và nội dung văn bản này.  

Giao Trung tâm Y tế cập nhật các ổ dịch đang hoạt động tại các tỉnh, thành 

phố khác để xác định mốc thời gian rà soát đối tượng, sơ đồ hóa nội dung chỉ đạo 

trên để hướng dẫn các địa phương, các đơn vị triển khai rà soát, xét nghiệm, cách 

ly đối tượng về từ vùng dịch đồng thời theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ giải quyết các khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và báo cáo tiến độ thực hiện về UBND 

huyện theo quy định.  

UBND huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn khẩn trương thực hiện nội dung Công văn./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- UBND tỉnh;  

- Sở Y tế;  

- Thường trực Huyện ủy;  

- Thường trực HĐND huyện;  

- Lãnh đạo UBND huyện;  

- Các thành viên BCĐ PCD COVID-19 huyện; 

- Các thành viên Tổ công tác 

  phòng, chống dịch COVID-19 huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện;  

- Lưu: VT, PYT.  
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TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
  

An Đôn Nghĩa 
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