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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mường Nhé, ngày26 tháng 7 năm 2021

V/v Triển khai các biện pháp
cấp bách trong phòng chống
dịch Covid-19.

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Chốt kiểm dịch trên địa bàn huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã.
Thực hiện công văn số 2299/UBND -KGVX ngày 23 tháng 7 năm 2021
của UBND tỉnh Điện Biên về việc Triển khai các biện pháp cấp bách trong
phòng chống dịch Covid-19. Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh
COVID-19 đang diễn ra ở một số địa phương trong cả nước, với số mắc mới
tăng cao, đặc biệt là tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành ở phía
Nam. Tại Thành phố Hà Nội cũng xuất hiện nhiều ca mắc trong cộng đồng,
trong đó một số ca chưa xác định nguồn lây. Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn,
không để dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn huyện, UBND huyện có ý kiến
như sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về
phòng, chống dịch COVID-19. Tăng cường công tác giám sát, quản lý chặt chẽ
người trở về địa phương từ các tỉnh thành trên toàn quốc, đặc biệt là người trở
về từ các địa phương đang ghi nhận các trường hợp mắc COVID-19. Siết chặt
kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch
COVID-19 trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện tốt Thông điệp 5K của Bộ Y
tế, tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân cố
tình vi phạm.
2. Áp dụng các biện pháp kiểm soát người vào địa bàn huyện
2.1. Điều kiện đi vào địa bàn huyện
- Người đã được Chốt Kiểm soát dịch bệnh kiểm soát đảm bảo thân nhiệt
và kiểm tra việc khai báo y tế; phải xuất trình được giấy tờ tùy thân của cá nhân
(chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân, giấy phép lái xe...) và phiếu
kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính bằng phương pháp RT-PCR trong thời
gian 72 giờ và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận xét nghiệm để
đảm bảo an toàn phòng chống dịch hoặc bằng phương pháp test nhanh trong thời
gian 48 giờ (kể cả lái xe, phụ xe vận hành khách tuyến cố định).
- Đối với trường hợp chưa làm xét nghiệm hoặc kết quả xét nghiệm quá
thời hạn nêu trên thì không được vào địa bàn huyện, nếu vào phải thực hiện
cách ly tạm thời tại các chốt kiểm dịch y tế để thực hiện xét nghiệm test nhanh
kháng nguyên và phải tự chi trả kinh phí xét nghiệm theo quy định của Bộ Y tế.
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2.2. Các trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện nêu tại mục 2.1: không
được vào địa bàn huyện.
2.3. Công dân đủ điều kiện đi vào huyện tại mục 2.1 nhưng thuộc các
trường hợp phải thực hiện cách ly y tế thì phải tuân thủ và thực hiện nghiêm việc
cách ly y tế theo quy định.
3. Thực hiện cách ly y tế tập trung đủ 14 ngày kể từ ngày rời khỏi vùng
cách lý đối với người đến về từ các vùng phong tỏa (thôn/xóm/tổ/đội/tổ dân
phố); từ các tỉnh, thành phố, địa phương/vùng đang thực hiện cách ly xã hội theo
Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ (Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh
thành khác), Các đối tượng này phải bắt buộc xét nghiệm COVID-19 đủ ba lần
(vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 13 trong thời gian cách ly y tế); sau khi
hết cách ly tập trung, tiếp tục cách lý tại nhà 7 ngày và lấy mẫu xét nghiệm vào
ngày thứ 7 trong thời gian cách ly.
4. Thực hiện cách lý y tế tại nhà trong thời gian 7 ngày đối với người
đến/về từ địa phương đang thực hiện Chỉ thị số 15, Chỉ thị số 19 của Thủ tướng
Chính phủ (Tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và các tỉnh thành khác) và các ổ dịch
(thôn/xóm/tổ/đội/tổ dân phố) nhưng không phong tỏa; những địa điểm theo
thông báo của Bộ Y tế. Trong thời gian cách ly y tế tại nhà phải được quản lý
chặt chẽ, thực hiện xét nghiệm ba lần vào ngày đầu, ngày thứ 3, ngày thứ 7. Yêu
cầu có bản cam kết thực hiện cách ly và tuân thủ quy định cách ly, không ra khỏi
nhà, nếu vi phạm phải bị xử lý theo quy định của pháp luật (trường hợp không
tuân thủ các biện pháp cách ly tại nhà theo quy định, chuyển áp dụng biện pháp
cách lý tập trung). Sau khi hoàn thành thời gian cách ly tại nhà 7 ngày, tiếp tục
tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo. Trong thời gian tự theo dõi sức
khỏe, yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, không tham gia
các hoạt động tập trung đông người. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó
thở... hoặc có biểu hiện mất vị giác phải báo ngay cho cơ sở y tế nơi gần nhất để
được hướng dẫn xử lý kịp thời, đúng quy định.
5. Đối với người đến địa bàn huyện từ các tỉnh có dịch nhưng không
ở/đến/đi qua ổ dịch đang hoạt động: từ các tỉnh chưa có dịch: Phải thực hiện
khai báo y tế tại cơ sở y tế và tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày, khi có
biểu hiện bất thường phải chủ động khai báo với cơ sở y tế gần nhất.
6. Giảm thời gian cách ly y tế từ 21 ngày xuống 14 ngày cho các đối
tượng F1 (người tiếp xúc gần với ca bệnh) và người nhập cảnh (trừ trường hợp
người nhập cảnh vào làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh cách
ly theo quy định khác của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
và của Bộ Y tế); các trường hợp này thực hiện xét nghiệm COVID-19 đủ ba lần
(vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 13 trong thời gian cách lý y tế), tiếp tục
cách lý tại nhà 7 ngày và lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 7 trong thời gian
cách ly. Thực hiện nghiêm việc quản lý, giám sát cách ly, bàn giao và theo dõi,
giám sát y tế sau cách ly đảm bảo không để lây nhiễm chéo và lây lan dịch bệnh
ra cộng đồng.
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7. Về quản lý bệnh nhân sau khi xuất viện: Bệnh nhân đủ tiêu chuẩn xuất
viện thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Quyết định số 3416/QĐ-BYT ngày
14/7/2021 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do
chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2) tiếp tục cách ly tại cơ sở cách ly tập
trung 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm ngày thứ 7 và ngày thứ 13 trước khi kết
thúc cách ly; nếu có tái dương tính thì không cần cách ly điều trị tại cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh và không thực hiện các biện pháp cách ly, xử lý ổ dịch. Các
trường hợp này cần tiếp tục được theo dõi y tế, nếu xuất hiện triệu chứng thì liên
hệ ngay với cơ sở y tế để được chăm sóc, theo dõi.
8. Trung tâm Y tế
- Chủ trì, phối hợp Công an huyện, Trung tâm Văn hóa – Truyền thanhTruyền hình huyện, UBND các xã chủ động khai thác dữ liệu khai báo y tế của
người dân để có biện pháp phân loại, đánh giá nguy cơ và có biện pháp xử lý kịp
thời.
- Trung tâm Y tế huyện thường xuyên cập nhật danh sách các ổ dịch
COVID-19 trong toàn quốc phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh Truyền hình huyện để kịp thời thông báo đăng tải trên trang thông tin điện tử
của huyện để triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
- Tổ chức các hoạt động xét nghiệm theo yêu cầu tại các chốt kiểm dịch
đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn phòng chống dịch trên địa bàn.
9. Phòng Y tế.
Thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh và tham mưu cho UBND
huyện kịp thời mua sắm đầy đủ thiết bị, quần áo phòng hộ cho các lực lượng
trực tiếp làm công tác kiểm dịch y tế tại các chốt vào tỉnh, để đảm bảo thực hiện
việc xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh trên địa bàn tỉnh.
10. Bến xe khách huyện
Thực hiện nghiêm hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 5753/BYT-MT
ngày 19/7/2021; Công văn số 5886/BYT-MT ngày 22/7/2021 và thực hiện
nghiêm công tác khai báo y tế bắt buộc đối với các lái xe, hành khách đi xe
trước khi đến các Chốt kiểm dịch; yêu cầu chấp hành nghiêm các biện pháp
phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải.
11. Công an huyện
- Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Bến xe khách
huyện,Trung tâm Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục nâng cao hiệu
quả hoạt động của các Tổ Công tác liên ngành kiểm soát chặt chẽ người và
phương tiện ra, vào huyện; có phương án phân luồng, đảm bảo hoạt động khai
báo y tế tại các chốt kiểm dịch được ưu tiên nhanh chóng giải quyết, tránh ùn tắc
cục bộ vào các giờ cao điểm; kịp thời thông tin danh sách người vào huyện qua
các chốt kiểm dịch cho Ban Chỉ Đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện để quản
lý, khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.
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- Phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin, UBND các xã tăng cường
công tác kiểm tra người lưu trú tại các nhà nghỉ, di biến động dân cư tại địa
phương, nhất là người trở về từ vùng dịch.
12. UBND các xã
- Chỉ đạo các lực lượng chức năng cơ sở, Tổ COVID cộng đồng tăng
cường giám sát di biến động, người đi từ các tỉnh, thành trở về địa phương (bao
gồm cả người có hộ khẩu thường trú tại địa phương). Hằng ngày, yêu cầu Tổ
COVID cộng đồng cập nhật, báo cáo UBND xã việc di biến động dân cư, tình
hình người trở về từ vùng dịch, tình hình theo dõi sức khỏe của các đối tượng
nguy cơ và các biện pháp áp dụng phòng, chống dịch bệnh tại địa bàn. Phát huy
vai trò phản ánh, tố giác các trường hợp cá nhân không khai báo y tế hoặc khai
báo y tế không trung thực để phát hiện, xử lý theo quy định.
- Chỉ đạo Trạm y tế xã thực hiện rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, quản lý chặt
danh sách người có biểu hiện nghi nhiễm COVID -19, người đi từ vùng dịch trở
về địa phương, đặc biệt người có biểu hiện ho, sốt, khó thở... khi đến các cơ sở y
tế, các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân, hiệu thuốc.
- Tuyên truyền người dân không tổ chức các hoạt động chợ phiên trong
khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.
13. Các Chốt Kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn huyện:
+ Thực hiện nghiêm túc các quy trình kiểm soát theo quy định. Bố trí cán
bộ chiến sĩ thuộc lực lượng Công an tổ chức hướng dẫn, điều tiết giao thông, sắp
xếp phương tiện đậu, đỗ tránh ùn tắc; lực lượng Thanh tra Giao thông kiểm tra,
giám sát cụ thể số người trên các phương tiện (tránh bỏ sót).
+ Yêu cầu các Chốt Kiểm soát dịch bệnh phải phân luồng riêng cho các
xe hàng hóa, xe y tế, xe ưu tiên thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp tạo mọi ưu tiên
nhanh nhất việc thực hiện khai bảo y tế và các thủ tục hành chính đảm bảo được
lưu thông (nhưng vẫn phải đáp ứng đủ điều kiện đi vào huyện).
14. Các biện pháp trên được áp dụng từ 0h00' ngày 24/7/2021 cho đến khi
có thông báo mới.
Nhận được Văn bản này, UBND huyện yêu cầu các đơn vị khẩn trương
phối hợp triển khai thực hiện, đảm bảo nội dung./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Huyện Uỷ;
- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT, YT.
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