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Số:              /CV-BCĐ 
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ngày tiếp xúc gần nhất với yếu tố nguy cơ 
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Kính gửi: 

 

 

- Các Sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- UBND các huyện, thị, thành; 

- Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh 

 

Từ ngày 27/01/2021 đến ngày 01/02/2021, Việt Nam phát hiện 240 trường hợp 

mắc mới COVID-19; trong đó, các ca mắc COVID-19 tại Hải Dương có liên quan đến 

một trường hợp được khẳng định tại Nhật Bản đã nhiễm chủng virus biến thể “siêu lây 

nhiễm B.1.1.7”. Theo thông tin từ Bộ Y tế cung cấp, biến thể B.1.1.7 có khả năng lây 

lan nhanh hơn đến 70% so với chủng thông thường.  

Thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một 

số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; để tiếp tục chủ động kiểm soát sự 

lây lan, ngăn chặn dịch bệnh có hiệu quả, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 

tỉnh Phú Thọ đề nghị các Sở, ban ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị, thành khẩn 

trương áp dụng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 như sau: 

  1. Thực hiện cách ly tập trung 21 ngày đối với các trường hợp thuộc đối tượng 

cách ly theo Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành 

“Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19”, sau đó 

theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo. 

  2. Thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 21 ngày đối với các trường hợp thuộc đối 

tượng cách ly theo Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban 

hành “hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú trong phòng, chống dịch COVID-19”, sau 

đó theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo. 

- Yêu cầu về phòng ở của người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú:  

+ Phải ở phòng riêng; trường hợp không có phòng riêng thì giường ngủ của người 

được cách ly phải cách xa giường ngủ của các thành viên khác trong gia đình hoặc trong 

cùng nơi ở, nơi lưu trú ít nhất 2 mét và xa khu sinh hoạt chung. 

+ Phòng cách ly phải đảm bảo thông thoáng khí, không sử dụng điều hòa, thường 

xuyên được vệ sinh, hạn chế các đồ đạc vật dụng trong phòng. 

+ Nên chọn phòng cách ly ở cuối dãy, cuối hướng gió, xa khu vực đông người 

qua lại. 

+ Có nhà vệ sinh, xà phòng rửa tay, nước sạch. 

+ Có thùng rác có nắp đậy. 
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- Trong trường hợp các đối tượng thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú nhưng 

không thực hiện nghiêm, vi phạm các điều kiện về cách ly y tế  theo quy định thì áp 

dụng hình thức cưỡng chế cách ly tập trung và phải chịu toàn bộ các chi phí. 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, 

ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ sở 

y tế trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ QG PCD COVID-19 (để b/cáo); 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/cáo); 

- UBND tỉnh (để b/cáo); 

- BCĐ PCD COVID-19 của tỉnh;  

- GĐ và các PGĐ SYT; 

- Các phòng thuộc SYT; 

- Lưu: VT, NVY&QLHN(ha). 

TM.BAN CHỈ ĐẠO 

KT.TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Ngọc 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 
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