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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; 

     - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

     - Cơ sở cách ly số 1 (Trung đoàn 126); 

     - 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; Công điện ngày 08/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về khẩn trương triển 

khai các biện pháp phòng chống dịch và các văn bản chỉ đạo có liên quan; 

Tính đến 16 giờ ngày 09/8 Việt Nam có tổng cộng 812 ca mắc COVID-

19, trong đó 317 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số ca mắc mới liên 

quan đến ổ dịch Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay ghi nhận 355 ca tại 15 tỉnh, 

thành phố, trong đó có các tỉnh xung quanh Hưng Yên nhiễm Covid-19 (Hà Nội, 

Thái Bình, Hà Nam, Hải Dương), nguy cơ lây nhiễm cao do có nhiều người từ 

các vùng dịch về tỉnh.  

- Tỉnh Hưng Yên: Sáng 8/8/2020 Bộ Y tế công bố bệnh nhân số 785 - 

Bệnh nhân là Giám đốc Công ty thực phẩm Nippon Farm tại Khu công nghiệp 

Thăng Long 2, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên. Theo báo cáo nhanh của Công ty, có 

98 nhân viên. Qua truy vết lịch sử di chuyển của bệnh nhân đã xác định người 

của Công ty lưu trú tại tỉnh tiếp xúc lần cuối cùng với bệnh nhân là ngày 

26/7/2020. Nhận thông tin về ca mắc Covid-19 trên, lực lượng phản ứng nhanh 

của Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào khẩn trương có mặt tại công ty nơi bệnh nhân 

làm việc để phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên công ty. Đến cuối ngày 

8/8/2020 đã xác định người tiếp xúc gần gồm 13 người  F1. Các đối tượng nguy 

cơ đều được lấy xét nghiệm ngay và có kết quả âm tính 29/29; BCĐ các cấp 

tiếp tục điều tra dịch tễ, lịch sử di chuyển của nhân viên trong công ty để khoanh 

vùng, cách ly, xét nghiệm và áp dụng các biện pháp dập dịch phù hợp.  

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để triển khai có hiệu 

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

1. Công an tỉnh 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...), tỉnh có dịch đến tỉnh Hưng Yên, 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 và các 

khách sạn được chỉ định cách ly, theo dõi sức khỏe, cụ thể: 

- Số người nước ngoài lưu trú tại Hưng Yên từ ngày 25/6/1020 đến 

09/8/2020: Đề nghị BCĐ các huyện, thành phố, thị xã căn cứ vào danh sách để 

giám sát, theo dõi sức khỏe (đến từ Trung Quốc 36 người; Hàn Quốc 15 người; 

Nhật Bản 03 người; người nước khác nhập cảnh về tỉnh 34). 

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

09/8/2020 kèm thông báo này để BCĐ cấp huyện, xã theo dõi giám sát sức khỏe. 

2.2. Thông báo những địa điểm theo các Thông báo khẩn của Bộ Y tế và 

cập nhật thường xuyên các thông tin về các địa phương mới phát sinh dịch 

Covid-19 liên quan đến các ổ dịch Covid-19 để tuyên truyền, hướng dẫn nhân 

dân báo ngay với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hướng dẫn hoặc gọi điện 

đến đường dây nóng 1900.9095 (Bộ Y tế), cung cấp số điện thoại những người 

đã tiếp xúc gần với mình. 

- Tổ chức điều tra truy vết thật nhanh những người có tiếp xúc gần (F1, 

F2, F3) để 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. Tổ chức cách ly ngay tất cả 

người tiếp xúc gần (tiếp xúc vòng 1-F1) tại cơ sở Y tế hoặc khu cách ly tập trung 

của huyện, TP, TX; cách ly tại nhà, nơi lưu trú đối với người tiếp xúc với người 

tiếp xúc gần (tiếp xúc vòng 2- F2) trong 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối 

với ca bệnh xác định (F0); thông báo cho Trung tâm Y tế lấy xét nghiệm; thực 

hiện phun tiêu độc, khử trùng,... và thực hiện các biện pháp PCD theo quy định 

tại Quyết định số 3468/QĐ-BYT ngày 7/8/2020 của Bộ Y tế. 

- Tuyên truyền người dân thực hiện tốt các điểm sau đây: 

(1). Nếu không có việc cần thiết tạm dừng di chuyển đến các tỉnh có mắc 

covid-19 đến khi tình hình dịch tại các tỉnh trên ổn định; hạn chế đến nơi công 

cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang khi ra ngoài, giữ khoảng cách 

tiếp xúc tốt nhất 2m. 

(2). Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; 

không đưa tay lên mắt, mũi, miệng, thường xuyên súc họng bằng nước muối 

hoặc dung dịch sát khuẩn; vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt 

tiếp xúc. 

(3). Thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ 

liên hệ với cơ sở y tế gần nhất. Liên hệ ngay với đường dây nóng Bộ Y tế: 

1900.9095 để được tư vấn; cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy 

cơ lây nhiễm COVID-19: http://www.bluezone.gov.vn 

- Phân loại và tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định; các 
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trường hợp sau điều trị Covid-19 ra viện (nếu có) và sau thời gian cách ly 14 

ngày tại khu cách ly tập trung, cách ly tại Khách sạn, BCĐ PCD các xã, 

phường, thị trấn tiếp tục tổ chức giám sát và theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày. 

2.3. 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; triển khai quyết liệt 

các biện pháp truy vết, ngăn chặn, cách ly, dập dịch nhằm phát hiện kịp thời các 

trường hợp nghi nhiễm, các trường hợp từ nước ngoài trở về (trốn cách ly) hoặc 

đi từ các tỉnh có dịch về địa phương đồng thời vận động nhân dân phát hiện 

những người lạ, người từ vùng dịch và những đối tượng nghi ngờ khác mới trở 

về lưu trú tại địa phương và thông báo cho chính quyền, Công an, Y tế để áp 

dụng các biện pháp PCD; phát động nhân dân nâng cao ý thức phòng bệnh, tăng 

cường bảo vệ sức khỏe. 

3. Cơ sở cách ly số 1 của tỉnh (trung đoàn Bộ binh 126); 

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại khu cách ly tập trung 

số 1 và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất đối với người cách ly (đợt 7 có 220 

công dân về từ Pháp, ngày 04/8/2020). 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 bệnh nhân để kịp thời 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, lấy mẫu xét nghiệm, xét nghiệm các đối tượng theo Công 

điện số 1167/CĐ-BYT ngày 29/7/2020 của Bộ Y tế và các đối tượng khác, tổng 

hợp báo cáo theo quy định. 

5. 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 khẩn trương triển khai các hoạt động theo 

Công điện số 1158/CĐ-BCĐQG ngày 27/7/2020 của BCĐ Quốc gia về việc 

khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 

trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

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 



 


		2020-08-09T17:44:03+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Quang Lâm<nqlam@hungyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-08-10T07:58:16+0700
	Việt Nam
	Sở Y tế<soyte@hungyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




