
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN LÂM THAO 

 

Số:            /UBND-YT 

V/v chuyển tải và thực hiện Thông 

báo khẩn của Bộ Y tế về Covid-19. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lâm Thao, ngày     tháng 8 năm 2020 

  

 Kính gửi: 

 

 

 

- Phòng Y tế; 

- Đài Truyền thanh -Truyền hình; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 Căn cứ Công văn số 1565/SYT-NVY-QLHN ngày 30/7/2020 của Sở Y tế Phú 

Thọ về việc chuyển tải và thực hiện Thông báo khẩn của Bộ Y tế về Covid -19. Để chủ 

động kịp thời cập nhật thông tin, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

1. Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn  

Phổ biến, quán triệt cán bộ công chức, viên chức, lao động trong cơ quan, đơn vị 

thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh và các Thông báo khẩn của Bộ Y tế trên 

sóng Đài Truyền hình Quốc gia VTV1 và các kênh thông tin chính thức của Bộ Y tế; 

Nắm bắt chính xác diễn biến, tình hình dịch bệnh, chủ động phòng chống dịch Covid-

19 không để dịch bệnh xâm nhập địa bàn hoặc lây lan diện rộng.  

2. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện 

Chỉ đạo và thực hiện thường xuyên đăng tải và phát thanh các Thông báo khẩn 

của Bộ Y tế trên Cổng Thông tin điện tử huyện, Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện, 

Đài Truyền thanh hoặc Phát sóng FM xã, thị trấn để người dân biết, chủ động tham gia 

thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch. 

3. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện 

Cập nhật thường xuyên Thông báo khẩn của Bộ Y tế, kịp thời tham mưu BCĐ 

phòng, chống dịch COVID-19 cấp huyện và chỉ đạo Trạm Y tế xã, thị trấn tham mưu 

kịp thời BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 cấp xã tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm 

vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, xã, thị trấn. Đồng thời áp dụng các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo phù hợp theo quy định đối với những 

đối tượng nguy cơ cao lây nhiễm bệnh cộng đồng, người bệnh có liên quan đến Thông 

báo khẩn. 

Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo, thực hiện: 

          - Xử lý kịp thời đối tượng có nguy cơ phơi nhiễm đối với nguồn lây tại các địa 

điểm trong Thông báo khẩn của Bộ Y tế: 

- Tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho tất cả 

những đối tượng diện Thông báo khẩn trên và những người đang sinh sống trong cùng 

nhà với đối tượng: 

KHẨN 



 

 

(i) Nếu kết quả xét nghiệm dương tính/hoặc nghi ngờ dương tính: Thực hiện quy 

trình chuyển toàn bộ những người này tới cơ sở cách ly y tế, theo dõi, điều trị tập trung 

của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đồng thời, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 

của tỉnh và huyện để áp dụng ngay biện pháp điều tra, giám sát, khoanh vùng, xử lý ổ 

dịch triệt để theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và Sở Y tế. 

(ii) Nếu kết quả sàng lọc âm tính, tiến hành điều tra dịch tễ, lập danh sách những 

người có tiếp xúc trực tiếp với đối tượng để có biện pháp hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, 

nơi cư trú, theo dõi sức khỏe, theo quy định.  

- Bố trí khu vực khám riêng, khu vực cách ly theo dõi chặt chẽ diễn biến sức 

khỏe, tình trạng người bệnh liên quan hô hấp, nhịp thở cho những bệnh nhân nếu phải 

điều trị nội trú đối với trường hợp người thuộc những đối tượng trên buộc phải tới khám, 

chữa bệnh tại đơn vị do những bệnh lý không phải Viêm đường hô hấp cấp tính. 

 4. UBND các xã, thị trấn 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan của địa phương phối hợp Trạm Y tế 

thường xuyên cập nhật, rà soát các trường hợp liên quan đến Thông báo khẩn của Bộ 

Y tế, Sở Y tế để kịp thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy 

định. Đồng thời: 

- Ban hành Quyết định cách ly y tế tại nhà/nơi cơ trú đối với những đối tượng 

thuộc diện bắt buộc phải cách ly và tất cả các thành viên gia đình đang sinh sống trong 

cùng nhà của đối tượng. Trước khi ban hành Quyết định kết thúc cách ly y tế tại nhà, 

nơi cư trú, tất cả những người này phải được xét nghiệm sàng lọc Covid-19 và cho kết 

quả xét nghiệm âm tính. 

- Ban hành Quyết định cách ly y tế tại gia đình/nơi cư trú với từng cá nhân, những 

người có tiếp xúc trực tiếp với đối tượng thuộc diện phải cách ly y tế. 

Trong suốt thời gian cách ly, bất kỳ trường hợp bị cách ly nào trên đây xuất hiện 

dấu hiệu ho, sốt, khó thở phải được lập tức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc và chuyển tới 

cơ sở cách ly y tế, theo dõi, điều trị tập trung của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Căn cứ kết 

quả xét nghiệm sàng lọc và tình hình cụ thể sức khỏe, áp dụng biện pháp xử lý phù hợp. 

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn, UBND 

các xã, thị trấn nghiêm túc, triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở Y tế; 

- TT: HU, HĐND, UBMTTQ huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện 

- Như kính gửi; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, YT (Tuyết - 70b./.) 

 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 Cao Xuân Hải    
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