
 UBND TỈNH THANH HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG,  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH 

 Số               /CV- BCĐ Thanh Hóa, ngày      tháng  7   năm 2021 
V/v chủ động kiểm soát và thực hiện 

nghiêm các biện pháp cách ly, phòng, 

chống dịch Covid-19 tại gia đình. 

 

Kính gửi:  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các đơn vị y tế trong tỉnh. 

 

Hiện nay, dịch Covid-19 tiếp tục lây lan rộng diễn biến phức tạp, khó lường, 

khó dự báo ở nhiều tỉnh, thành phố trong nước như TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, 

Kiên Giang, Bình Dương, Phú Yên, Khánh Hòa, Nghệ An, Hà Tĩnh… với nhiều 

chùm ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng và lây nhiễm trong các khu công nghiệp, 

rất khó khăn cho việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ. TP Hồ Chí Minh đã phải thực 

hiện các biện pháp cách ly, phong tỏa toàn thành phố theo Chỉ thị 16 của Thủ 

tướng Chính phủ từ 0h00 ngày 09/7/2021 để phòng, chống dịch Covid-19; nhiều 

tỉnh, thành phố khác trong cả nước cũng đang gặp khó khăn trong việc khống chế 

sự lây lan của bệnh dịch. 

Tại tỉnh ta, từ ngày 27/4/2021 đến nay, đã có 24 ca bệnh xâm nhập và tái 

dương tính được giám sát, phát hiện sớm, xử lý triệt để ngay từ đầu, hạn chế  tối 

đa được số trường hợp tiếp xúc F1, F2, không để lây lan diện rộng; Thanh Hóa là 

một trong 09 tỉnh, thành phố không để dịch lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng.  

Trong thực tiễn công tác phòng chống dịch thời gian qua, có nhiều địa 

phương đã tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19; kiểm soát 

chặt chẽ từ xa, từ sớm các đối tượng nguy cơ. Vì vậy, đã có những ngày tỉnh 

Thanh Hóa xuất hiện 08 ca bệnh Dương tính với SARS-CoV-2, nhưng không có 

thêm các F1 tại địa phương và nhiều trường hợp khác, các F0 được phát hiện 

trong thời gian cách ly nhưng không có thêm F1 phải theo dõi, cách ly y tế. Việc 

thực hiện tốt công tác phòng chống dịch như đã nêu trên ở các địa phương như 

Vĩnh Lộc, Ngọc Lặc, Lang Chánh, Cẩm Thủy thời gian qua là rất hiệu quả, góp 

phần khống chế tình hình dịch trên địa bàn tỉnh; tiết kiệm được rất nhiều thời gian, 

công sức và các chi phí khác cho giám sát, cách ly, theo dõi, xét nghiệm…  

Bên cạnh đó công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh ta vẫn còn nhiều 

thiếu sót, hạn chế; nhiều địa phương thiếu chủ động, lúng túng, chưa thực hiện 
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đúng, đầy đủ, quyết liệt, triệt để các quy định, hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng 

chống dịch tỉnh về giám sát và đáp ứng phòng, chống dịch; ở một số địa phương 

nhiều trường hợp bệnh nhân tái Dương tính và các trường hợp khác có thể kiểm 

soát được nhưng vẫn để xảy ra tình trạng phát sinh nhiều F1, F2 không đáng có, 

gây khó khăn, tốn kém trong công tác phòng chống dịch. 

Để rút kinh nghiệm, nhân rộng, phát huy các cách làm hay, các biện pháp 

phòng chống dịch có hiệu quả của nhiều địa phương trong thời gian qua; đồng 

thời  khắc phục triệt để các tồn tại hạn chế nêu trên, tiếp tục tăng cường tổ chức 

thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Thường trực 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục tăng 

cường tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, triệt để các biện pháp phòng chống 

dịch Covid-19; thực hiện phòng, chống dịch từ xa, từ sớm với tinh thần “chống 

dịch như chống giặc”, chuyển trạng thái từ phòng ngự sang vừa phòng ngự vừa 

tấn công dịch mạnh mẽ, có hiệu quả cao, tiết kiệm nhân lực, chi phí; hạn chế thấp 

nhất ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt của nhân dân cũng như phát triển kinh tế 

xã hội của địa phương. Chủ động kiểm soát và thực hiện nghiêm các biện pháp 

cách ly, phòng, chống dịch Covid-19 tại gia đình, sau đây: 

1. Tiếp tục tăng cường rà soát, thống kê, lập danh sách tất cả những người 

địa phương đang học tập, sinh sống, làm việc, du lịch, khám chữa bệnh, thăm 

thân… ở các tỉnh, thành phố khác và ở nước ngoài theo mẫu thống kê (gửi kèm) 

và hướng dẫn tại Công văn số 1971/CV-BCĐ ngày 23/5/2021 của Ban chỉ đạo 

phòng chống dịch Covid-19 tỉnh về việc triển khai quyết liệt công tác phòng, 

chống dịch Covid-19. Chủ động, tích cực vận động các gia đình động viên người 

thân đang ở các tỉnh, thành phố khác chưa trở về địa phương khi không thật sự 

cần thiết. Tổ chức ký cam kết với các gia đình có người thân đang ở các tỉnh, 

thành phố khác để tăng cường trách nhiệm của các gia đình trong giám sát dịch tễ, 

theo dõi sức khỏe, thực hiện cách ly y tế tại nhà các đối tượng có nguy cơ.  

(Gửi kèm mẫu cam kết của gia đình có người thân đang ở tỉnh ngoài) 

2. Trường hợp gia đình có người từ các tỉnh, thành phố khác cần thiết phải 

trở về địa phương: Gia đình phải báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 

cấp xã để được hướng dẫn và thông báo trước cho người thân các biện pháp khai 

báo, theo dõi sức khỏe và cách ly y tế cần phải thực hiện; đồng thời phối hợp tổ 

chức đón người thân đảm bảo kiểm soát chặt chẽ nguy cơ lây nhiễm Covid-19 

như sau: 
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- Thực hiện khai báo y tế tại nơi lưu trú trước khi trở về địa phương, thực 

hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch trong quá trình di chuyển về địa phương 

bao gồm thường xuyên đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách, hạn chế 

tiếp xúc trực tiếp với người khác trong suốt hành trình (tốt nhất là sử dụng 

phương tiện cá nhân để di chuyển về địa phương). 

- Gia đình và Tổ giám sát cộng đồng thôn, bản, tổ dân phố chủ động bố trí 

đón người thân về khai báo y tế và thực hiện theo dõi y tế tại nhà hoặc cách ly y tế 

theo chỉ định của Ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp xã; quá trình đón cần có 

phương án hạn chế thấp nhất việc tiếp xúc với những người khác; trường hợp có 

chỉ định cách ly tại nhà thì bố trí tối đa 01 người trong gia đình đi đón và tổ chức 

cách ly người trở về và người nhà đi đón. 

3. Trường hợp người trở về từ các tỉnh, thành phố khác có chỉ định cách ly 

tại nhà: Cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo phòng chống dịch, Tổ giám sát cộng 

đồng cấp xã, cấp thôn, bản phối hợp với gia đình chủ động, có sự chuẩn bị từ 

trước các điều kiện cần thiết cho việc cách ly tại nhà; động viên, hướng dẫn gia 

đình có người cách ly chủ động sắp xếp, di chuyển người trong gia đình đến chỗ ở 

tạm thời khác, hoặc bố trí ở nơi phù hợp để có chỗ ở riêng cho người cách ly; 

đảm bảo người được cách ly tại nhà thực hiện tốt nhất các biện pháp phòng ngừa 

lây nhiễm trong quá trình cách ly. 

4. Việc cách ly tại nhà phải đặt dưới sự quản lý, kiểm tra, giám sát liên tục 

của Ban chỉ đạo phòng chống dịch và Tổ giám sát cộng đồng cấp xã, cấp thôn, 

bản. Yêu cầu người cách ly không được ra khỏi nhà trong thời gian cách ly (trừ 

trường hợp khám chữa bệnh, thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan y tế); đồng 

thời hạn chế tối đa việc tiếp xúc, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi cần thiết phải 

tiếp xúc, tuyệt đối không ăn cùng mâm, ở cùng phòng với người trong gia đình.  

UBND các xã, phường, thị trấn phải có quyết định cách ly, kèm theo bản 

cam kết của gia đình và người được cách ly; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện cách ly tại nhà và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. 

(Gửi kèm mẫu cam kết cách ly tại nhà) 

5. Yêu cầu các cơ sở y tế phải chuẩn bị sẵn sàng Test nhanh kháng nguyên 

để chủ động xét nghiệm, phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2;  

Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố qua hệ thống các Trạm Y tế phải có 

danh sách dự kiến người trở về địa phương hàng ngày để chủ động chỉ đạo, hỗ trợ 
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các Trạm Y tế trong thực hiện các biện pháp giám sát dịch tễ, xét nghiệm và 

phòng chống dịch.   

6. Đề nghị các địa phương tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, triệt để, có 

hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Nếu địa phương nào để xảy 

ra tình trạng người từ tỉnh, thành phố khác trở về bị nhiễm SARS-CoV-2 (đối 

tượng F0) trong thời gian cách ly mà phát sinh thêm F1 thì địa phương đó được 

đánh giá là phòng, chống dịch kém hiệu quả.  

Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh đề nghị UBND các huyện, 

thị xã, thành phố chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trên./. 
 

Nơi nhận: KT. TRƯỞNG BAN 

- Như trên; PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 
- Bộ Y tế (báo cáo); 

- Thường trực Tỉnh ủy; HĐND tỉnh (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Chủ tịch – Trưởng BCĐ tỉnh (báo cáo); 

- Các phó Giám đốc Sở Y tế; 

- Trưởng các phòng Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Đài PTTH tỉnh; Báo Thanh Hóa; 

- Lưu: VT, NVY, MDT (02). GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

 Trịnh Hữu Hùng 
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