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Kính gửi:      

- Các cơ quan, ban, ngành, đơn vị lực lượng vũ 

trang trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 2657/SYT-NVYD ngày 07/5/2021 của Sở Y tế tỉnh 

Lạng Sơn về việc rà soát, xác minh người liên quan đến các ổ dịch và tổ chức cách 

ly phòng, chống dịch COVID-19. 

Theo nội dung Công văn, tại tỉnh Lạng Sơn, đã ghi nhận 01 trường hợp dương 

tính SARS-CoV-2 (đây là trường hợp bệnh nhân đã điều trị tại Bệnh viện Nhiệt Đới 

Trung Ương cơ sở 2, đã xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính, được chuyển về Bệnh 

viện Lao - Phổi Lạng Sơn với chẩn đoán Tràn dịch màng phổi ngày 04/5/2021), 

hiện bệnh nhân đã được chuyển xuống Bệnh viện Nhiệt Đới Trung Ương cơ sở 2 

điều trị từ sáng ngày 06/5/2021... 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh rất phức tạp, đặc biệt liên quan tới ổ dịch tại 

Bệnh viện Nhiệt Đới Trung Ương cơ sở 2 và Bệnh viện K Trung ương. Đã có ít 

nhất 52 bệnh nhân COVID-19 ở 15 tỉnh thành lây lan từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới 

trung ương cơ sở 2, 10 trường hợp tại Bệnh viện K cơ sở 3 (ở Tân Triều) dương 

tính với SARS-CoV-2 . Con số này có thể còn gia tăng trong những ngày tới, khi các 

tỉnh thành đang tìm kiếm người từng đến các bệnh viện trên.  Chủ tịch UBND huyện 

yêu cầu các đơn vị triển khai những nội dung sau đây:  

 1. Giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì, chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn, 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, xác minh tất cả các 

trường hợp đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 tại Đông Anh trong 

thời gian từ ngày 14/4-06/5/2021 theo thông báo của Bệnh viện Nhiệt Đới Trung 

Ương cơ sở 2 và Bệnh viện K; nắm danh sách người bệnh của huyện đến khám, 

chữa bệnh tại Bệnh viện K để khẩn trương truy vết và tổ chức cách ly phù hợp. Báo 

cáo cập nhật thường xuyên về UBND huyện, Sở Y tế trước 10 giờ 00 hàng ngày 

(thực hiện đến hết ngày 30/5/2021). 

 2. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, công an địa phương, Tổ COVID cộng 

đồng để rà soát tất cả những trường hợp đã từng điều trị, chăm sóc, đến các bệnh 

viện trên theo thông báo của các bệnh viện trở về địa phương.  

https://thanhnien.vn/sars-cov-2/
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 Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ít nhất 2 lần (lần đầu ngay khi phát hiện về 

địa phương), cách ly tại nhà đủ 21 ngày kể từ ngày cuối cùng đến/ở bệnh viện, sau 

đó tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú 07 ngày tiếp theo. 

 Riêng với những người từng đến các khoa, phòng có ghi nhận người mắc 

COVID-19 thì lấy mẫu xét nghiệm, cách ly và thực hiện các biện pháp phòng bệnh 

như những người tiếp xúc gần với người dương tính theo quy định hiện hành. 

 3. Phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng, các cơ quan liên quan 

tại địa phương thông báo, tuyên truyền rộng rãi tới người dân để những người từng 

đến các bệnh viện trên trên địa bàn biết tự khai báo, nhân dân giám sát thông báo 

cho chính quyền, cơ quan y tế để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo 

quy định. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- TT. Huyện ủy;          B/c 

- TT. HĐND huyện; 

- Các Ban đảng Huyện ủy; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CPVP; 

- Lưu: VT. 
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