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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; 

     - 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 theo 

Thông báo số 30/TB-UBND ngày 16/02/2021 của UBND tỉnh Thông báo Kết luận 

của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh tại cuộc họp BCĐ tỉnh về công 

tác phòng, chống dịch Covi-19 và ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại 

hội nghị giao ban trực tuyến của Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực các huyện, 

thị, thành ủy ngày 17/02/2021. Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch COVID-

19, đặc biệt là tình hình dịch trong những ngày gần đây tại Hải Dương. 

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 thực hiện nghiêm túc các văn 

bản chỉ đạo của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, BCĐ PCD Quốc gia và chỉ đạo 

của Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Cần rà soát lại phương án, kế hoạch phòng chống dịch 

theo từng cấp độ nhằm kích hoạt và sẵn sàng công tác phòng, chống dịch trong mọi 

tình huống, lưu ý một số nội dung sau: 

1. Sở Y tế đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, 

thành phố, thị xã: 

1.1. Triển khai các hoạt động liên quan đến ổ dịch tại Yên Phú, Yên Mỹ: 

- Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch như: Tổ chức chỉ đạo 

các cơ quan liên quan truy vết thần tốc để xác định người tiếp xúc gần (F1, F2,…) - 

F1 cách ly tại Trung tâm Y tế; F2 cách ly tại cơ sở cách ly tập trung và cách ly 

trong ổ dịch (xã Yên Phú). Tất cả F1, F2 lấy ngay mẫu xét nghiệm gửi Trung tâm 

kiểm soát bệnh tật tỉnh để xét nghiệm. Tiến hành phun khử trùng tại các hộ có 

người tiếp xúc gần (F1, F2) và các địa điểm có nguy cơ. Thường xuyên cập nhật 

tình hình dịch, tăng cường truyền thông để ổn định tình hình, tránh gây hoang mang 

dao động; quản lý tin đồn, ngăn chặn thông tin sai lệnh; triển khai đồng bộ các biện 

pháp phòng, chống dịch khác và kịp thời báo cáo theo quy định.  

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

doanh nghiệp, khu chung cư, trường học,… 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 14 ngày đến lưu trú tại Hưng 

Yên từ ngày 08/02/2021 đến 22/02/2021: Đề nghị BCĐ các cấp căn cứ vào danh 

sách để tiếp tục giám sát, theo dõi sức khỏe 14 ngày: đến từ Trung Quốc 21 người; 

Hàn Quốc 6  người; Nhật Bản 02 người; người nước khác nhập cảnh về tỉnh 17. 

Xin gửi kèm danh sách do Công an tỉnh tổng hợp đến 16 giờ 00 phút ngày 

22/02/2021 để BCĐ cấp huyện, xã quản lý, hướng dẫn, giám sát việc theo dõi sức 

khỏe 14 ngày sau cách ly y tế. 

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

định số 5053/QĐ-BYT ngày 03/12/2020 V/v ban hành “Sổ tay Hướng dẫn thực 

hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính” để 

cách ly theo quy định, đặc biệt là các địa phương có F1 liên quan đến các ca F0 

công bố (Thông báo của Sở Y tế Hải Phòng và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

thông báo tìm người từng đến 15 địa điểm Bệnh nhân mắc Covid-19 có mặt hoặc 

tiếp xúc gần. BN này phát hiện sáng 22/02/2021 làm việc tại Bệnh viện GTVT Hải 

Phòng); các địa phương có công dân từ các vùng dịch trở về Hưng Yên và các 

điểm có nguy cơ trên địa bàn tỉnh; điều tra dịch tễ kịp thời và áp dụng các biện 

pháp PCD phù hợp.  

- Tất cả các trường hợp nghi ngờ đều 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,... tổ chức 

áp dụng các biện pháp PCD theo quy định tại Quyết định số 3468/QĐ-BYT ngày 

7/8/2020 của Bộ Y tế. 

1.4. 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”, cụ thể:  

- Khẩu trang: Đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập 

trung đông người; đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. 

- Khử khuẩn: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát 

khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt/vật dụng thường xuyên tiếp xúc (tay nắm cửa, điện 

thoại, máy tính, mặt bàn, ghế…). Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. 

- Khoảng cách: Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. 

- Không tập trung đông người. 

- Khai báo y tế, ngày 19/02/2021 Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch 

Covid19/ Bộ Y tế hướng dẫn: Người dân có thể thực hiện bằng 02 hình thức để có 

thể “ Khai báo y tế”  

+ Cách 1: Truy cập đường dẫn https://tokhaiyte.vn để khai trực tuyến; 

+ Cách 2: Truy cập vào chợ ứng dụng Google Play (Android) /App Store 

(IOS) để tìm và tải ứng dụng các ứng dụng “Vietnam Health Declaration” 

“Bluzone” “Ncovi” cài đặt ứng dụng trên điện thoại di động. 

- 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 trở về Hưng Yên, tự giác khai báo y tế hoặc phát giác người lạ, người từ 

các vùng dịch, người nhập cảnh trái phép báo ngay với chính quyền, y tế địa 

phương, thực hiện truy vết, cách ly theo quy định; phát động nhân dân nâng cao ý 

thức phòng bệnh, tăng cường bảo vệ sức khỏe. 



- Thường xuyên thông báo rộng rãi cho nhân dân không được đến các địa 

điểm phong tỏa và các địa điểm khác của Hải Dương và các địa phương khác cho 

đến khi dịch tại đó ổn định. Thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng tất 

cả người từ các địa phương có dịch (riêng tỉnh Hải Dương về tỉnh tính từ ngày 

16/2/2021 đến nay; huyện Cẩm Giàng, Hải Dương về tỉnh từ ngày 15/01/2021 đến 

nay) chủ động đến/thông tin với trạm y tế nơi lưu trú hoặc trung tâm y tế huyện để 

khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2. 

- 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 và áp dụng các biện pháp 

phòng, chống dịch phù hợp. 

- 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; không để những người không có trách nhiệm vào 

các khu cách ly và 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 để 

tránh lây lan. 

1.5. Thông báo đến các cơ quan, đơn vị, Doanh nghiệp trên địa bàn thống kê 

danh sách lao động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp từ tỉnh ngoài, từ các vùng 

dịch (gồm toàn bộ tỉnh Hải Dương và các khu vực trên cả nước có quyết định 

phong tỏa hoặc giãn cách xã hội) khai báo Y tế; thống kê số lượng người, giao 

TTYT hoặc các đơn vị được Bộ Y tế công nhận xét nghiệm Covid-19 lấy mẫu xét 

nghiệm theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 30/TB-UBND ngày 

16/02/2021 của UBND tỉnh Ý kiến Kết luận của đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy tại hội 

nghị giao ban trực tuyến của Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực các huyện, thị, 

thành ủy ngày 17/02/2021. 

1.6. BCĐ PCD huyện Văn Lâm: Ngoài việc triển khai thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch trên địa bàn cần tăng cường kiểm tra, giám sát 18 chuyên 

gia, nhập cảnh qua cửa khẩu sân bay Nội Bài cách ly tại khách sạn Thăng Long, 

nhập cảnh ngày 20/02/2021 và chuẩn bị  tiến nhận 02 chuyên gia, nhập cảnh (dự 

kiến ngày 22/02/2021) qua cửa khẩu sân bay Nội Bài cách ly tại khách sạn trên. 

1.7. BCĐ PCD huyện Khoái Châu và Yên Mỹ: Ngoài việc triển khai thực 

hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn cần theo dõi chặt chẽ diễn biến 

dịch tại địa phương, xem xét phương án dừng giãn cách xã hội trên địa bàn hai 

huyện và dỡ bỏ phong tỏa xã Yên Phú thực hiện sau ít nhất 14 ngày nếu dịch đã 

được kiểm soát để thúc đẩy các hoạt động kinh tế, xã hội từng bước trở lại bình 

thường trong tình hình mới (trên cơ sở đánh giá tình hình dịch Covid-19 trên địa 

bàn, đặc biệt là phân tích, đánh giá những người có tiếp xúc gần F1, F2 liên quan 

đến các ca bệnh xác định; kết quả xét nghiệm đối với F1, F2; tình trạng sức khỏe 

những người trong diện theo dõi, giám sát không phát hiện bất thường như có các 

triệu chứng cúm, sốt, ho, khó thở,…; trên địa bàn không phát sinh thêm các điểm 

nóng mới liên quan đến những ca Covid-19,…). 

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...) và tỉnh có dịch (nếu có) 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 triển khai các hoạt động giám sát, theo dõi sức khỏe, cách ly theo quy định. 

mailto:baocaodichsythy@gmail.com


3. 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 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 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.  

- Phối hợp với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh xét nghiệm đối với các trường 

hợp có nguy cơ, nhất là F1, F2; người về từ vùng dịch. 

- 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 ai đã đi qua các địa điểm có nguy cơ điện thoại 

đến các đường dây nóng và đến ngay cơ quan y tế gần nhất để khai báo y tế để 

được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch kịp thời. 

4. Bệnh viện (ĐK tỉnh, Sản - Nhi, Phổi, Bệnh Nhiệt đới, Phố Nối và 10 

TTYT tuyến huyện, BV đa khoa Hưng Hà: 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 sàng lọc Covid-19 đối với nhân viên Y 

tế và Bệnh nhân theo Công điện số 97/CĐ-BYT ngày 29/01/2021 của Bộ Y tế.  

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh triển khai xét nghiệm, Thông báo kết quả với 

TT Kiểm soát Bệnh tật, báo cáo kết quả về Sở Y tế sau khi có kết quả xét nghiệm. 

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); 

- 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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