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Kính gửi: UBND các xã, thị trấn. 
 

 Để tiếp tục thực hiện chặt chẽ việc quản lý cách ly tập trung, cách ly tại nhà 

theo quy định, không để lây lan dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng; UBND 

huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm các nội dung như sau: 

Chỉ đạo Công an, trạm Y tế và tổ COVID-19 cộng đồng thường xuyên rà soát, 

tổ chức điều tra truy vết lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần ngay khi nhận 

được thông tin từ ca bệnh, trường hợp đi/về từ vùng dịch theo Thông báo của Bộ Y 

tế để xác định đúng việc cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà.  

1. Khu cách ly tập trung xã, thị trấn 
- Ban hành đầy đủ các văn bản liên quan theo quy định tại Quyết định 

878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020. Với phương châm “4 tại chỗ” dự phòng, cách ly tại 

chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, phòng hộ tại chỗ; kinh phí tại chỗ; 

nhân lực tại chỗ. 

- Phải đảm bảo các điều kiện sinh hoạt thiết yếu (điện, nước, khu vệ sinh, nhà 

tắm, giường, chiếu, chăn màn); thông thoáng khí; an ninh, an toàn, phòng, chống 

cháy nổ. Bảo đảm vật tư y tế để phòng ngừa lây nhiễm cho lực lượng thực hiện 

nhiệm vụ tại khu cách ly. 

- Ra quyết định cách ly tập trung bắt buộc trong 21 ngày đối với các trường 

hợp phải cách ly tập trung kể từ ngày vào khu cách ly hoặc tiếp xúc lần cuối với 

người nhiễm, nghi nhiễm Covid -19 báo Trung tâm Y tế huyện tiến hành lấy mẫu xét 

nghiệm theo quy định. 

- Khi hết thời hạn cách ly tập trung phải có Quyết định hoặc Giấy xác nhận 

hoàn thành cách ly và Giấy xác nhận kết quả xét nghiệm cho địa phương nơi cư trú 

theo dõi quản lý. 

2. Cách ly tại nhà 
- UBND xã, thị trấn ra quyết định áp dụng biện pháp cách ly; các cam kết liên 

quan của người cách ly.  

- Chỉ đạo Trạm Y tế, công an, Ban Mặt trận thôn, tổ COVID-19 cộng 

đồnggiám sát chặt chẽ việc chấp hành các quy định của người được cách ly. 

- Cấp giấy xác nhận đã hoàn thành cách ly tại nhà đối với người cách ly. 

 Lưu ý:Thời gian cách ly tập trung, cách ly tại nhà và số lần xét nghiệm SARS-

CoV-2 thực hiện theo quy định hiện hành của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống 

dịch COVID-19 Bộ Y tế. 

Đề nghị các địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thường trực BCĐ PCD Covid-19 huyện; 

- Lưu: VT, YT. 
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