
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

BCĐ PCD COVID-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Số:         /CV-BCĐ              Phú Yên, ngày    tháng 02 năm 2021 
V/v tích cực rà soát, lấy mẫu XN,  

giám sát sức khỏe người về từ  

huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 

 
 

Kính gửi:    

- Các sở, ban, ngành;   

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và hội, đoàn thể tỉnh; 

- Các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. 
 

 

Thực hiện công văn số 984/CV-BCĐ ngày 15/02/2021 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 v/v tích cực rà soát, lấy mẫu xét 

nghiệm, giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, Hải Dương, Ban chỉ 

đạo PCD COVID-19 tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị 

nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thông tin rộng rãi bằng nhiều hình thức đến toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức, công an, lực lượng vũ trang, người lao động và người dân trên 

địa bàn tỉnh biết, yêu cầu “Người dân đã từng đi, đến, về từ huyện Cẩm Giàng, 

tỉnh Hải Dương trong thời gian từ ngày 15/01/2021 đến nay chủ động liên hệ 

với Trạm Y tế xã, phường hoặc cơ sở y tế gần nhất nơi đang lưu trú tại địa 

phương để khai báo y tế, hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực 

hiện biện pháp cách ly y tế theo quy định”.  

2. Sở Y tế: 

- Phối hợp với các địa phương tích cực rà soát, lấy mẫu bệnh phẩm và 

thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho những người về từ huyện Cẩm Giàng, 

tỉnh Hải Dương và các thành viên sống trong cùng gia đình một cách triệt để; 

giám sát sức khỏe theo quy định.  

- Thực hiện giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe các trường hợp đang 

cách ly tập trung, cách ly tại nhà, tự theo dõi sức khỏe. Phát hiện kịp thời các 

trường hợp có triệu chứng như: ho, sốt, khó thở… để thực hiện cách ly tại cơ sở 

y tế và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

- Khẩn trương tổ chức truy vết, điều tra, xử lý ổ dịch ngay khi phát hiện 

các trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh COVID-19 và báo cáo kịp thời về Bộ Y 

tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia) theo quy định. 

HỎA TỐC 



3. Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố:  

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch 

COVID-19, đặc biệt là việc không thực hiện nghiêm việc cách ly tại nhà. 

Ban chỉ đạo PCD COVID-19 tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, 

đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Trần Hữu Thế - CT. UBND tỉnh,  

         Trưởng BCĐ PCD tỉnh (báo cáo); 

- Đ/c Hồ Thị Nguên Thảo - PCT. UBND tỉnh,  

         Phó Trưởng BCĐ PCD tỉnh (báo cáo); 

- TV BCĐ PCD COVID-19 tỉnh (th/hiện); 

- Lưu: VT, NVY, (Bích). 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mộng Ngọc 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 
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