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UBND TỈNH  PHÚ THỌ 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG 

CHỐNG DỊCH COVID-19 

 

Số:                    /CV-BCĐ 

V/v áp dụng các biện pháp cách ly y tế 

đối với các trường hợp trở về từ Đà 

Nẵng từ ngày 12/7/2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Phú Thọ, ngày            tháng 7 năm 2020 

  

 Kính gửi: 

 

 

UBND các huyện, thị, thành. 

Ngày 24/7/2020, tại Đà Nẵng xuất hiện 01 ca bệnh dương tính với COVID-19 

(ca bệnh số 416). Ngay sau khi có thông báo chính thức của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Thọ đã ban hành Văn bản số 1531/CV-BCĐ, ngày 

25/7/2020 về việc chủ động trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trước thông 

tin có trường hợp nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại Đà Nẵng (có đính kèm). 

Ngày 26/7/2020, theo thông báo của Bộ Y tế, tại Đà Nẵng xuất hiện thêm 01 ca 

dương tính với COVID-19 (ca bệnh số 418, nam, 61 tuổi, thường trú tại phường Thanh 

Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng). 

Trước tình hình nêu trên, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú 

Thọ trân trọng đề nghị: 

1. UBND các huyện, thị, thành  

 1.1. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn: 

- Phối hợp với công an cơ sở khẩn trương rà soát tới từng khu dân cư/tổ dân phố, 

lập danh sách toàn bộ các trường hợp công tác, tham quan, du lịch, thăm thân trở về từ 

Đà Nẵng từ ngày 12/7/2020 đã được hướng dẫn tại Văn bản số 1531/CV-BCĐ, ngày 

25/7/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 của tỉnh. 

 - Ban hành Quyết định và áp dụng biện pháp cách ly tại nhà, nơi cư trú đối với 

các trường hợp nêu trên theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 879/QĐ-BYT, 

ngày 12/3/2020 về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú phòng 

chống dịch COVID-19” (có sao gửi kèm). 

 - Tổ chức giám sát tại từng khu dân cư/Tổ dân phố để đảm bảo việc tuân thủ cách 

ly theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế. 

 1.2. Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường, thị trấn tăng 

cường các hoạt động truyền thông, nêu cao ý thức trách nhiệm cá nhân, tự giác khai báo 

với chính quyền cơ sở hoặc cơ quan y tế gần nhất khi bản thân hoặc có thành viên trong 

gia đình trở về từ Đà Nẵng, hoặc có tiếp xúc trực tiếp/tiếp xúc gần với những người 

đến/trở về từ Đà Nẵng. Đặc biệt, phát huy tối đa hiệu quả hệ thống Đài Truyền thanh xã 

để truyền tải thông tin cập nhật về diễn biến tình hình dịch COVID-19 một cách thường 

xuyên, nhanh nhất và hàng ngày phát thanh các hướng dẫn chi tiết của Bộ Y tế tại 

Quyết định 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 về về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y 

tế tại nhà, nơi cư trú phòng chống dịch COVID-19”.  

 

HỎA TỐC 
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2. Các đơn vị y tế trên địa bàn  

 2.1. Khẩn trương thực hiện các nội dung tại Văn bản số 1531/CV-BCĐ, ngày 

25/7/2020 về việc chủ động trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trước thông 

tin có trường hợp nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại Đà Nẵng. 

 2.2. Chỉ đạo các Trạm y tế xã, phường, thị trấn tham mưu BCĐ PC COD-19 cấp 

xã tổ chức tốt việc nắm bắt tình hình sức khỏe những người được cách ly tại nhà theo 

quy định của Bộ Y tế. 

 Trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Bộ Y tế (để báo cáo); 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Đài PTTH tỉnh,  Báo Phú Thọ,  

Cổng TTĐT tỉnh Phú Thọ, TTXVN tại Phú Thọ; 

- Cục Y tế dự phòng (để báo cáo); 

- BCĐ PC COVID-19 của tỉnh (để báo cáo); 

- GĐ và các PGĐ SYT; 

- Phòng Y tế các huyện, thị, thành; 

- Lưu: VT, NVY&QLHN(ha). 

 

TM.BAN CHỈ ĐẠO 

KT.TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Huy Ngọc   
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Phụ lục 1. 

MỘT SỐ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC CÁCH LY 

TẠI NHÀ, NƠI CƯ TRÚ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 

(Trích Quyết định số 879/QĐ-BYT, ngày 12/3/2020 về việc ban hành 

“Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú phòng chống dịch COVID-19”) 

 

(Ban hành kèm theo Văn bản số:             /CV-BCĐ, ngày        /7/2020 của Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Thọ) 

 

 … 

4. Thời gian cách ly 

Cách ly 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với nguồn nghi ngờ truyền 

nhiễm. 

5. Yêu cầu về phòng ở của người được cách ly 

- Tốt nhất là ở phòng riêng, nếu không có phòng riêng thì giường ngủ của 

người được cách ly nên 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 nên đảm bảo thông thoáng khí, không sử dụng điều hòa 

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

- Nếu có điều kiện nên chọn phòng 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. 

6. Tổ chức thực hiện cách ly 

… 

6.4. Người được cách ly 

a) Chấp hành việc tự cách ly tại nơi ở, nơi lưu trú đúng thời gian quy định 

và có cam kết với chính quyền địa phương (Mẫu kèm theo). 

b) Tự đo thân nhiệt và tự theo dõi sức khỏe hàng ngày. Ghi lại kết quả đo 

và tình trạng sức khỏe chung vào phiếu theo dõi sức khỏe hàng ngày. Thông báo 

hàng ngày cho nhân viên y tế cấp xã về kết quả đo nhiệt độ và tình hình sức khỏe 

của bản thân. 

c) Thông báo ngay cho nhân viên y tế cấp xã được phân công phụ trách 

theo dõi ngay khi có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh: sốt, ho, đau 

họng, khó thở. 

d) Hạn chế ra khỏi phòng riêng, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người trong 

gia đình, nơi lưu trú cũng như những người khác; 

đ) Không ra khỏi nơi ở, nơi lưu trú trong suốt thời gian cách ly. 
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e) Thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, thường xuyên 

rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn khác. Không dùng 

chung các đồ dùng vật dụng cá nhân: bát, đũa, thìa, cốc, bàn chải đánh răng, khăn 

mặt... 

f) Thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng đã qua sử dụng vào túi 

đựng rác thải riêng để xử lý theo quy định. 

g) Không ăn chung, không ngủ chung cùng với những người khác trong gia 

đình, nơi ở, nơi lưu trú. 

h) Đảm bảo ăn uống đủ chất dinh dưỡng, uống đủ nước, vận động cơ thể, 

tập thể dục nhẹ nhàng tại chỗ. 

6.5. Thành viên trong hộ gia đình, nơi ở, nơi lưu trú 

a) Hạn chế tiếp xúc với người được cách ly, đeo khẩu trang và giữ khoảng 

cách tối thiểu 2 mét khi cần tiếp xúc. 

b) Lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa ở nơi ở, nơi lưu trú hàng ngày 

bằng các chất tẩy rửa thông thường hoặc dung dịch khử trùng. 

c) Cung cấp xuất ăn riêng cho người được cách ly. 

d) Thông báo ngay cho nhân viên y tế cấp xã, chính quyền địa phương sở 

tại khi người được cách ly tự ý rời khỏi khu cách ly hoặc có một trong các triệu 

chứng nghi ngờ mắc bệnh: sốt, ho, đau họng, khó thở và . 

đ) Không tổ chức liên hoan ăn uống, hoạt động đông người tại nơi ở, nơi 

lưu trú. 

e) Giúp đỡ, động viên, chia sẻ với người được cách ly trong suốt thời gian 

cách ly. 

… 

Nội dung đầy đủ của 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 cư trú phòng chống 

dịch COVID-19” đề nghị các cơ quan, đơn vị truy cập tại địa chỉ website: 

https://emohbackup.moh.gov.vn/publish/home?documentId=7898 

 

https://emohbackup.moh.gov.vn/publish/home?documentId=7898
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