ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
Số:
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày

tháng

năm 2021

V/v điều tra xác minh, truy vết, cách
ly các trường hợp liên quan đến ca
mắc COVID-19 đang cách ly, điều trị
tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

Kính gửi:
- Các Sở, Ban, ngành của tỉnh;
- Ủy ban nhân dân/Ban Chỉ đạo phòng, chống
dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố.
Ngày 03/5/2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng đã ghi
nhận 01 trường hợp mắc COVID-19. Trường hợp này có địa chỉ thường trú tại thành
phố Hội An, tỉnh Quảng Nam và lịch trình đi lại rất phức tạp.
Để chủ động kịp thời ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng,
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân/Ban Chỉ
đạo phòng, chống COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện
ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cụ thể như sau:
1. Tạm dừng hoạt động kinh doanh, buôn bán đối với các địa điểm có liên
quan đến yếu tố dịch tễ của trường hợp mắc COVID-19 tại thành phố Hội An
(các địa điểm tại Phụ lục I kèm theo).
2. Ủy ban nhân dân/Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thành phố Hội An
chỉ đạo ngành y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tiến hành
truy vết, xác định nhanh các trường hợp tiếp xúc gần ca bệnh dương tính với
COVID-19 tại các địa điểm nêu trên và các địa điểm khác có liên quan để có phương
án cách ly y tế phù hợp. Thực hiện phương án cách ly y tế, theo dõi đối với từng
trường hợp, cụ thể như sau:
a) Thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày (kể từ ngày cuối cùng tiếp xúc
với F0/ngày cuối cùng đến/ở/về từ các địa điểm) và lấy mẫu xét nghiệm theo quy
định đối với những trường hợp:
- Các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19 (F1);
- Người có đến/ở/về từ các địa điểm, mốc thời gian theo Phụ lục II từ ngày
27/4/2021 đến nay.
b) Cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày (kể từ ngày cuối cùng tiếp xúc
với F1/ngày cuối cùng đến/ở/về từ các địa điểm):
- Các trường hợp tiếp xúc gần với F1 (F2). Nếu kết quả xét nghiệm PCR của
F1 âm tính với SARS-CoV-2 thì F2 được kết thúc việc cách ly và chuyển về trạng
thái tự theo dõi sức khỏe;
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- Người có đến/ở/về từ các địa điểm, mốc thời gian theo Phụ lục III từ ngày
21/4/2021 đến ngày 26/4/2021.
c) Đối với những trường hợp có liên quan khác cần thực hiện khai báo y tế tại
cơ sở y tế gần nhất và thực hiện tự theo dõi sức khỏe. Trong thời gian theo dõi sức
khỏe, yêu cầu phải nghiêm túc thực hiện tốt Thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn
- Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).
3. Tất cả những trường hợp đến/về từ những nơi tập trung đông người, đặc biệt
là từ những địa phương theo thông báo khẩn của Bộ Y tế và văn bản này phải nghiêm
túc khai báo y tế với chính quyền địa phương, thực hiện 5K và tự theo dõi sức khỏe
bản thân trong vòng 14 ngày, kể từ ngày đến/rời các địa điểm nêu trên.
4. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân
dân thành phố Hội An và các địa phương liên quan khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm,
kịp thời khoanh vùng, cách ly, dập dịch.
Yêu cầu các Sở, Ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân/Ban Chỉ đạo
phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển
khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành ủy;
- Báo Q.Nam, Đài PT-TH Q.Nam, Cổng Thông tin
điện tử tỉnh;
- CPVP, các Phòng, Ban, Trung tâm VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.
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