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THÔNG BÁO 

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

giám sát sức khỏe hàng ngày tại cộng đồng 
 

 

Kính gửi:  

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

     - Trung tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố; 

     - Các Bệnh viện: Đa khoa tỉnh, ĐK Phố Nối, Sản - Nhi, Phổi,   

        Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện đa khoa Hưng Hà. 

 

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, Sở Y tế trân trọng đề nghị: 

1. Công an tỉnh sau khi thống nhất với Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lập danh sách người nhập cảnh từ nước 

ngoài vào Việt Nam đến tỉnh Hưng Yên (trừ các đối tượng xin gia hạn vì đã 

nhập cảnh), 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 kịp thời triển khai các hoạt động giám sát, theo dõi sức khỏe, cách ly 

theo quy định. 

2. UBND, BCĐ các huyện, thành phố, thị xã: 

2.1. 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 thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú, theo 

dõi sức khỏe, cụ thể: 

- Số người từ các quốc gia, các tỉnh có dịch Covid-19 đến tỉnh từ ngày 

12/5/1020 đến 26/5/2020. Sở Y tế đề nghị BCĐ các huyện, thành phố, thị xã căn 

cứ vào danh sách để giám sát, số người nước ngoài đến từ Trung Quốc 13; Hàn 

Quốc 19 người; Nhật Bản 01 người; người nước khác nhập cảnh về tỉnh 17. 

Sở Y tế gửi danh sách do Công an tỉnh tổng hợp đến 16 giờ 00 phút ngày 

26/5/2020 kèm thông báo này để BCĐ cấp huyện, xã giám sát. 

- Lập danh sách những người tiếp xúc gần (tiếp xúc với chất thải, tiếp xúc 

dưới 2m… với người nhiễm hoặc nghi nhiễm); người tiếp xúc với người tiếp xúc 

gần (tiếp xúc vòng 2) để theo dõi, giám sát sức khỏe, cách ly y tế theo hướng 

dẫn của Bộ Y tế (nếu có). 

2.2. Chỉ đạo Công an xã, thôn, các tổ chức đoàn thể và tuyên truyền để 

nhân dân cung cấp thông tin đối với những người nước ngoài và người Việt nam 

nhập cảnh vào Việt Nam hoặc từ vùng có dịch trong nước trở về địa phương 

chưa qua 14 ngày, để không bỏ sót các đối tượng cần cách ly và kịp thời phân 

loại; các trường hợp sau điều trị Covid-19 ra viện và sau thời gian cách ly 14 

ngày tại khu cách ly tập trung, tiếp tục cách ly và theo dõi sức khỏe tại nơi 
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cư trú 14 ngày. 

2.3. Rà soát và lập danh sách những người Việt Nam hiện đang sinh sống, 

học tập, du lịch, lao động, … từ các nước, vùng lãnh thổ trên thế giới chưa hoặc 

sắp trở về tỉnh Hưng Yên; tích cực tuyên truyền để nhân dân hiểu, hợp tác để 

ngay khi họ trở về nơi cư trú sẽ thông báo với chính quyền, Công an cấp thôn, 

xã, giúp các cơ quan chức năng chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống 

dịch kịp thời. 

2.4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp, khu chung cư, trường học, siêu thị,… thực hiện tốt công tác phòng 

chống dịch; nghiêm túc thực hiện việc cách ly, giám sát y tế, phát hiện kịp thời 

các trường hợp nghi nhiễm; tuyên truyền, hướng dẫn người dân khai báo y tế 

trên ứng dụng y tế NCOVI , để kiểm soát dịch bệnh; phát động nhân dân nâng 

cao ý thức, tăng cường ý thức bảo vệ sức khỏe. 

3. Các Bệnh viện (ĐK tỉnh, Sản - Nhi, Phổi, Bệnh Nhiệt đới, Phố Nối và 

10 TTYT tuyến huyện được phân công thu dung, tiếp nhận, cách ly, điều trị 

bệnh nhân và BV đa khoa Hưng Hà. 

- Mỗi cơ sở phải bố trí phòng khám riêng để khám và cách ly ngay các 

trường hợp có sốt, ho, khó thở, có các triệu chứng cúm, đảm bảo không lây 

nhiễm chéo trong Bệnh viện theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế;  

- Tiếp nhận người bệnh do các đơn vị cách ly tập trung hoặc tuyến dưới 

chuyển đến để cách ly điều trị (khu vực cách ly được chia làm ba đơn nguyên: 

Bệnh nhân nghi ngờ, bệnh nhân đã xác định và khu lưu giữ trước khi xuất viện); 

có biển chỉ dẫn từ khu khám đến khu cách ly.  

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

trị dịch bệnh 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); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);      

- Các Phó CT UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Thành viên BCĐ tỉnh (để báo cáo);  

- Giám đốc Sở Y tế (để báo cáo); 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

             Nguyễn Quang Lâm 
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