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UBND
TỈNH ĐIỆN BIÊN
08/02/2021
BCĐ PHÕNG, CHỐNG DỊCH
BỆNH COVID-19

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 190 /BCĐ-SYT

Điện Biên, ngày 08 tháng 02 năm 2021

V/v hướng dẫn triển khai thực hiện
giám sát, cách ly phòng, chống dịch
bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Kính gửi:
- Sở Giao thông vận tải;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã ghi nhận 03 ca bệnh COVID-19
(thành phố Điện Biên Phủ 01 ca, huyện Mường Ảng 02 ca). Cả 03 ca bệnh này đều
được phát hiện sau khi trở về từ tỉnh Hải Dương. Trước diễn biến phức tạp và khó
lường của dịch bệnh COVID-19, toàn tỉnh Điện Biên đang tập trung triển khai
quyết liệt các biện pháp ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng dập dịch, điều
trị hiệu quả để phòng chống dịch.
Thời gian này là thời điểm giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu, có nhiều người là
lao động, học sinh, sinh viên tại các tỉnh/thành phố đang có dịch bệnh COVID-19
và các tỉnh thành khác trở về tỉnh Điện Biên nên công tác phòng chống dịch bệnh
gặp nhiều khó khăn. Một số đơn vị còn có sự lúng túng, chưa thống nhất trong việc
kiểm soát và áp dụng các biện pháp cách ly y tế, theo dõi sức khỏe đối với các
trường hợp thuộc diện quản lý, theo dõi và cách ly y tế. Để đảm bảo triển khai hiệu
quả các biện pháp phòng chống dịch, Sở Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo
tỉnh) có ý kiến như sau:
1. Đề nghị Sở Giao thông vận tải triển khai thực hiện biểu mẫu thông tin khai
báo y tế nội địa (theo mẫu tại phụ lục đính kèm) đến các chuyến xe đến địa bàn tỉnh
Điện Biên, yêu cầu chủ xe hướng dẫn tất cả hành khách trên xe khai báo y tế theo
mẫu trước khi đến chốt kiểm dịch y tế.
2. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên
môn trên địa bàn:
2.1. Triển khai đến các chốt kiểm dịch trên địa bàn do đơn vị quản lý. Các
trạm Y tế xã, phường, thị trấn hướng dẫn người dân đến khai báo y tế (theo mẫu tại
phụ lục đính kèm) và lưu tại điểm khai báo.
2.2. Tuân thủ theo các hướng dẫn của Bộ Y tế về áp dụng biện pháp cách ly y
tế tập trung, tại nhà, nơi cư trú (Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 và
Quyết định 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế); Các hoạt động giám sát và
phòng, chống COVID-19 phải được thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số
3468/QĐ-BYT ngày 07/8/2020 của Bộ Y tế.
2.3. Đặc biệt, đối với việc quản lý, cách ly và theo dõi sức khỏe với các
trường hợp là người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định (F1), người tiếp xúc với
người tiếp xúc gần (F2), ca bệnh nghi ngờ, người tiếp xúc gần với ca bệnh nghi ngờ
theo hướng dẫn chi tiết tại mục IV ban hành kèm theo quyết định 3468/QĐ-BYT
ngày 07/8/2020 của Bộ Y tế:
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a) Người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định (F1): là người có tiếp xúc trong
vòng 2m đối với ca bệnh xác định, người sống cùng nhà, cùng phòng, cùng nhóm
có tiếp xúc (du lịch, công tác, vui chi, hội họp...), người ngồi cùng phương tiện giao
thông: Áp dụng hình thức cách ly y tế tập trung và theo dõi sức khỏe, lấy mẫu bệnh
phẩm xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR tổi thiểu 2 lần
trong quá trình cách ly.
b) Đối với các trường hợp F2 (người tiếp xúc với F1): Yêu cầu tuân thủ việc
cách ly tuyệt đối tại nhà và hướng dẫn cách tự phòng bệnh và tự theo dõi sức khỏe
trong khi chờ kết quả xét nghiệm PCR của người tiếp xúc vòng 1:
- Nếu kết quả xét nghiệm PCR của người tiếp xúc vòng 1 dương tính với
SARS-CoV-2 thì chuyển cấp cách ly người tiếp xúc vòng 2 lên thành người tiếp
xúc vòng 1.
- Nếu kết quả xét nghiệm PCR của người tiếp xúc vòng 1 âm tính với SARSCoV-2 thì người tiếp xúc vòng 2 được kết thúc việc cách ly tuy nhiên vẫn phải thực
hiện biện pháp theo dõi sức khỏe tại nhà và hạn chế tối đa việc ra khỏi nhà trong
vòng 14 ngày; nếu có việc cần ra khỏi nhà cần thực hiện nghiêm các biện pháp
phòng chống dịch như: đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách, không tụ
tập và khai báo y tế theo quy định.
c) Đối với các trường hợp trở về từ các ổ dịch
Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm và theo dõi sức
khỏe trong vòng 14 ngày như F2; nếu có biểu hiện bất thường phải chủ động khai
báo với cơ sở y tế gần nhất.
d) Đối với những người trở về từ các địa phương khác, vùng chưa có dịch
Phải chủ động thực hiện khai báo y tế và theo dõi sức khỏe tại nhà trong
vòng 14 ngày; nếu có biểu hiện bất thường phải chủ động khai báo với cơ sở y tế
gần nhất.
3. Trong quá trình triển khai, khó khăn, vướng mắc phản ảnh về Sở Y tế (qua
Trung tâm kiểm soát bệnh tật, ĐT 02153.826.000).
Nhận được Công văn này Sở Y tế đề nghị Lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo triển
khai thực hiện, đảm bảo các nội dung, yêu cầu./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Công an tỉnh;
- TT Kiểm soát bệnh tật;
- TTYT các huyện, thị xã, Tp;
- Lưu: VT, NVY.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

Ký bởi Sở Y tế
Giờ ký: 2021-0208T14:35:58.7398409+07:00

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
Phạm Giang Nam
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PHỤ LỤC
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG TIN KHAI BÁO Y TẾ NỘI ĐỊA
Họ và tên: .............................................................................................................
Năm sinh: ....................... giới tính: ....................... Quốc tịch: ..............................
Số hộ chiếu/CMND: ...................................... SĐT: .............................................
Địa chỉ (chỗ ở hiện nay tại Điện Biên): ................................................................
.............................................................................................................................
Ngày đến/về Điện Biên: .......................................................................................
Loại xe đi đến Điện Biên (ghi rõ tên xe, số ghế, số xe, số điện thoại nếu nhớ): ....
.............................................................................................................................
Trong vòng 14 ngày qua anh/chị đi đến những tỉnh/thành phố nào (có thể qua
nhiều tỉnh thành phố, cố gắng ghi chi tiết địa chỉ đã qua theo tên đường, tổ dân
phố thôn bản; xã/phường; quận huyện; tỉnh, thành phố): ................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Trong vòng 14 ngày qua anh/chị có thấy xuất hiện dấu hiệu nào sau đây
không?
Triệu chứng
Có
Không
Sốt
Ho
Đau họng
Mệt mỏi
Khó thở
Viêm phổi
Triệu chứng khác:
Trong vòng 14 ngày qua anh/chị có tiếp xúc với ai có biểu hiện?
Người được chẩn đoán hoặc có biểu hiện
Có
Không
Người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh COVID-19
Tiếp xúc với Người ở/đi qua/ về từ vùng có bệnh COVID-19
Người có biểu hiện sốt, ho, khó thở, viêm phổi
Điện Biên, ngày… tháng… năm 2021
Người khai
(Ký tên, ghi rõ họ tên)
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BCĐ PCD COVID-19:…………………………
ĐIỂM KHAI BÁO COVID-19: ………………
Ngày giờ kiểm tra:………………....
Các biện pháp phòng chống dịch:

Cách ly tại cơ sở y tế

Cách ly tập trung

Cách ly tại nhà

Tự theo dõi tình trạng sức khỏe tại nhà

Khác:………………………………….
ĐẠI DIỆN ĐIỂM KHAI BÁO

