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         Hưng Yên, ngày 10 tháng 12 năm 2021 

 

 
THÔNG BÁO 

Danh sách người nước ngoài và Việt Nam cần cách ly,  

giám sát sức khỏe hàng ngày tại cộng đồng (giờ báo cáo 16h00') 

 

Kính gửi:  

   - UBND, Ban Chỉ đạo các huyện/thị xã/thành phố; 

   - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

   - Khu cách ly tập trung của tỉnh; 

   - Các Bệnh viện, Trung tâm y tế các huyện/thành phố/thị xã 

 Thực hiện Công văn số 200/UBND-KGVX ngày 06/02/2020 của UBND 

tỉnh về thực hiện công tác rà soát, thống kê người có nguy cơ lây nhiễm Covid-

19.  

Để phát hiện sớm nhất các đối tượng có nguy cơ và triển khai kịp thời các 

biện pháp để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở Y tế trân trọng đề nghị 

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Ban, sở, ngành chủ động triển khai 

công tác phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh 

có liên quan, lưu ý một số nội dung sau: 

1. Đề nghị BCĐ PCD Covid-19 các huyện/thành phố/thị xã: 

1.1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, tổ chức, 

Công ty, doanh nghiệp, khu chung cư, … triển khai công tác phòng chống dịch; 

chỉ đạo các xã, phường, thị trấn căn cứ danh sách Công an tỉnh và Sở Y tế thông 

báo hằng ngày để tổ chức cách ly tại nhà, nơi lưu trú; theo dõi sức khỏe, cụ thể: 

- Số người nước ngoài đã hoàn thành cách ly đến lưu trú tại Hưng Yên từ 

ngày 26/11/2021 đến 10/12/2021 là 42 người (khách sạn Thăng Long, huyện 

Văn Lâm: ngày 03/12/2021 đón 02 người, ngày 05/12/2021 đón 01 người, ngày 

10/12/2021 đón 04 người). Đề nghị BCĐ các cấp căn cứ vào danh sách để tiếp 

tục giám sát, theo dõi sức khỏe theo Công văn số 6288/BYT-MT ngày 4/8/2021 

của Bộ Y tế. Xin gửi kèm danh sách do Công an tỉnh tổng hợp đến 16 giờ 00 

phút ngày 10/12/2021. 

1.2. Tổ chức điều tra truy vết thật nhanh những ca bệnh nghi ngờ theo 

Quyết định số 5053/QĐ-BYT ngày 03/12/2020 về việc ban hành “Sổ tay Hướng 

dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 

dương tính” và  3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế để cách ly phù hợp, 

điều tra dịch tễ kịp thời, áp dụng các biện pháp PCD, đặc biệt là các trường hợp 

đi về từ vùng có dịch và liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh phát 

hiện từ sáng 03/11/2021 và các ổ dịch tại các huyện/thị xã/thành phố trong tỉnh, 

nhất là huyện có ca F0 tại cộng đồng và các Doanh nghiệp.  

- Tất cả các trường hợp nghi ngờ phải ghi nhận thông tin về địa chỉ nhà, 

nơi lưu trú, số điện thoại cá nhân; tên và số điện thoại của người nhà khi cần báo 



tin; thực hiện phun tiêu độc, khử trùng tại tất cả các địa điểm có nguy cơ..., tìm 

người theo các Thông báo khẩn của Bộ Y tế và các địa phương có dịch phải 

cách ly và xét nghiệm ngay trong ngày để áp dụng các biện pháp PCD theo quy 

định của Bộ Y tế. 

1.3. Tuyên truyền để người dân thực hiện chung sống an toàn với đại dịch 

COVID-19 theo “Thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - 

Không tập trung - Khai báo y tế”.  

- Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng các Thông báo khẩn 

của Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các địa phương có dịch để 

những người đi từ vùng dịch hoặc tiếp xúc gần với các ca Covid-19 mới được 

Bộ Y tế công bố hoặc phát giác người lạ, từ các vùng dịch, người nhập cảnh trái 

phép báo ngay với chính quyền, y tế địa phương, để truy vết, cách ly theo quy 

định; phát động nhân dân nâng cao ý thức phòng bệnh, tăng cường bảo vệ sức 

khỏe. Thông báo cho nhân dân tạm thời không ra tỉnh ngoài nếu không có việc 

cần thiết, không đến các địa phương có dịch, đến khi dịch tại đó được kiểm soát. 

- Khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh như ho, sốt, khó thở, mệt mỏi, đau 

họng, mất khứu giác, mất vị giác,… phải thông báo ngay cho cơ quan y tế gần 

nhất để được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch. 

- Giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập 

trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú; yêu cầu người được cách ly thực hiện đúng 

các quy định, thường xuyên đeo khẩu trang và không được tiếp xúc gần với 

người xung quanh. 

2. Công an tỉnh: Chủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lập danh sách người dự kiến nhập 

cảnh từ nước ngoài (chuyên gia, lao động, quản lý...) đến tỉnh, hàng ngày gửi 

danh sách về Sở Y tế Hưng Yên qua hòm thư điện tử: 

baocaodichsythy@gmail.com  đồng thời gửi về UBND các huyện, thị xã, thành 

phố để triển khai các hoạt động giám sát, theo dõi sức khỏe theo quy định. 

3. Khu cách ly tập trung của tỉnh 

- Tổ chức cách ly chặt chẽ tại các khu cách ly tập trung đúng chỉ đạo của 

Trung ương và của tỉnh để phòng, chống lây chéo trong khu cách ly. Chỉ trao trả 

các công dân về địa phương khi có kết quả xét nghiệm âm tính và đủ thời gian 

cách ly theo quy định. 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghiêm các quy định và 

tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất đối với người cách ly. Trong quá trình theo dõi, 

cán bộ y tế nếu thấy có bất cứ dấu hiệu ốm, ho, sốt, khó thở...  thông báo ngay 

với bệnh viện được UBND tỉnh chỉ định tiếp nhận thu dung, cách ly, điều trị 

bệnh nhân và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để phối hợp chuyển người bệnh 

điều trị kịp thời. 

4. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên:  

- Chủ trì, hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, điều tra 

dịch tễ, hướng dẫn phân loại đối tượng cách ly, xét nghiệm kịp thời các đối 

tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt là các đối tượng có nguy cơ cao liên 



quan đến các ca bệnh xác định, lái xe vận tải hoặc có người đã đến, đi qua các 

vùng dịch trở về địa phương tại các tỉnh có ca nhiễm Covid -19 trong cộng đồng.  

- Thường xuyên cập nhật thông tin về dịch, các Thông báo khẩn của Bộ Y 

tế và các địa phương có dịch, gửi các cơ quan truyền thông và BCĐ PCD cấp 

huyện, xã thông báo cho nhân dân: những người đã đi qua các địa điểm có nguy 

cơ, chủ động điện thoại đến các đường dây nóng và đến ngay cơ quan y tế gần 

nhất để khai báo y tế và hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch kịp thời. 

- Xét nghiệm cho các công dân trước khi hết thời gian cách ly tập trung và 

phối hợp với các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh (các khách sạn, Khu 

cách ly tập trung của tỉnh) để bàn giao về các địa phương tiếp tục theo dõi, giám 

sát sức khỏe theo quy định. 

- Khi xét nghiệm có kết quả dương tính, báo ngay về các địa phương để 

khoanh vùng, cách ly, truy vết dập dịch theo quy định. 

- Báo cáo ngay danh sách các ca dương tính về Sở Y tế (họ tên, năm sinh, 

địa chỉ, phát hiện trong khu cách ly hay ngoài cộng đồng và các thông tin liên 

quan) để Sở Y tế báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh triển khai các biện 

pháp phòng, chống dịch tránh lây lan ra cộng đồng. 

5. Các Bệnh viện, Trung tâm y tế: Thực hiện nghiêm các hướng dẫn của 

Ban chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, UBND tỉnh quy định về việc tăng cường kiểm 

tra, giám sát và đẩy mạnh các biện pháp phòng, kiểm soát lây nhiễm COVID-19 

trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và nhân lực và tổ chức xét nghiệm Covid-19 đối với tất cả 

bệnh nhân nội trú và nhân viên Y tế hướng dẫn của Bộ Y tế.  

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện giám sát, cách ly, chẩn đoán, điều 

trị dịch Covid-19 theo đúng hướng dẫn của Chính phủ, BCĐ Quốc gia, Bộ Y tế, 

Tỉnh ủy, UBND, BCĐ tỉnh và các văn bản hướng dẫn có liên quan. 

Trân trọng cảm ơn! 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bí thư Tỉnh ủy (để báo cáo); 

- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo); 

- Lãnh đạo UBND tỉnh (để báo cáo);      

- Thành viên BCĐ tỉnh (để báo cáo);  

- Giám đốc Sở Y tế (để báo cáo); 

- Lưu: VT, NV. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
             Nguyễn Quang Lâm 
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