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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 211 /BCĐ-SYT

Điện Biên, ngày 13 tháng 02 năm 2021

V/v tăng cường cách ly, theo dõi các
trường hợp tiếp xúc với ca bệnh
dương tính với SAR-CoV-2 (F1) trên
địa bàn tỉnh.

Kính gửi:
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.
Trước diễn biến hết sức nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19, theo thông
tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, Ca bệnh (BN2141) ghi
nhận tại Bắc Ninh, bệnh nhân là F1 của BN1565, được cách ly tập trung từ ngày
28/01/2021, kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 11/02/2021 dương tính với SARSCoV-2, Sau 13 ngày cách ly tập trung mới phát hiện nhiễm. Trong thời gian qua
các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp với ngành y tế
triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, truy vết, cách ly
tất cả các trường hợp F1, F2 của các ca bệnh dương tính với SARS-COV-2 trên
địa bàn, tuyên truyền nhân dân thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, tuy
nhiên tại một số khu cách ly tập trung vẫn còn tình trạng tụ tập đông người, không
đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng cách, chưa đảm bảo khoảng cách
giữa các giường cách ly,…
Để đảm bảo công tác cách ly tập trung, theo dõi các trường hợp F1 tiếp xúc
với F0 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, hạn chế thấp nhất sự lây lan. Sở Y tế (Cơ quan
thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh) có ý kiến như sau:
1. Đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Chỉ đạo các cơ sở cách ly tập trung: Đảm bảo cơ sở, vật chất phục vụ cho
việc cách ly y tế đảm bảo theo quy định. Đặc biệt là các trường hợp tiếp xúc với ca
bệnh dương tính với SAR-CoV-2 (F1) tại cơ sở cách ly tập trung trong 14 ngày kể
từ ngày tiếp xúc lần cuối với ca bệnh xác định; bố trí khu cách ly tập trung dành
riêng hoặc bố trí phân khu cách ly dành riêng cho F1 vì những người này có nguy
cơ nhiễm bệnh cao, khả năng lây nhiễm cho các đối tượng khác trong khu cách ly
tập trung lớn nếu không nghiêm túc thực hiện theo quy định.
Yêu cầu công dân thực hiện cách ly theo quy định thực hiện nghiêm túc việc
đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, không tụ tập đông người và giữ khoảng cách.
2. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố
Chỉ đạo các cơ sở cách ly tập trung theo phân cấp quản lý:
- Yêu cầu công dân thực hiện cách ly theo quy định thực hiện nghiêm túc
việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, không tụ tập đông người và giữ khoảng cách.
- Tổ chức cách ly các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh dương tính với SARCoV-2 (F1) tại cơ sở cách ly tập trung trong 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối
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với ca bệnh xác định; bố trí khu cách ly tập trung dành riêng hoặc bố trí phân khu
cách ly dành riêng cho F1, đảm bảo khoảng cách giữa các giường cách ly (2m),
Bố trí thêm các khu cách ly khác trong trường hợp số người phải cách ly tập trung
vượt quá khả năng của khu cách ly đang thực hiện cách ly.
- Các trường hợp hoàn thành thời gian cách ly tập trung phải tiếp tục thực
hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú trong vòng 14 ngày. Trong khoảng
thời gian này, nghiêm túc thực hiện đeo Khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng
cách, hạn chế ra ngoài nếu không thật sự cần thiết, không tụ tập đông người.
- Những trường hợp F2 sống trong cùng hộ gia đình, sống cùng nhà, cùng
phòng ở, cùng phòng làm việc với ca bệnh dương tính với SAR-CoV-2 cần được
cách ly riêng với những người khác.
- Qua kiểm tra, giám sát việc thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế
(Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế) để
phòng chống dịch COVID-19 của một số cán bộ, nhân dân chưa thực hiện nghiêm
túc vẫn còn tình trạng tập trung đông người, như đi Đền chùa, tụ tập uống rượu,
hát Karaoke, đặc biệt là chưa tuân thủ đeo khẩu trang nơi tập trung đông người.
Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt chỉ đạo việc thực hiện 5K
theo khuyến cáo của Bộ Y tế, đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Có biện pháp xử lý,
kể cả xử phạt hành chính đối với các trường hợp không tuân thủ các quy định về
phòng, chống dịch COVID-19.
3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
- Phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố thực hiện lấy
mẫu xét nghiệm SAR-CoV-2, đặc biệt là các ca bệnh dương tính với SAR-CoV-2
đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến, các trường hợp F1, F2 của các ca bệnh; các
trường hợp là người đi từ ổ dịch về địa phương.
- Đảm bảo chất lượng xét nghiệm, trả kết quả đúng thời hạn và báo cáo theo
đúng quy định (lưu ý: báo cáo lãnh đạo Sở Y tế trước 8h00 hàng ngày).
- Giám sát chặt chẽ các diễn biến mới của dịch bệnh, tham mưu cho Ban
Chỉ đạo tỉnh để chỉ đạo kịp thời.
Nhận được Công văn này Sở Y tế đề nghị Lãnh đạo các đơn vị phối hợp chỉ
đạo triển khai thực hiện, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 trên
địa bàn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Công an tỉnh (Ph/h);
- TTYT các huyện, thị xã, Tp;
- Lưu: VT, NVY.
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