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Hà Tĩnh, ngày 16  tháng 6  năm 2021 

       Kính gửi: Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Trước tình hình diễn biến dịch COVID-19 phức tạp tại Hà Tĩnh và Nghệ 

An, theo đó Thành phố Vinh tỉnh Nghệ An sẽ giãn cách xã hội toàn bộ thành 

phố theo Chỉ Thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 17/6/2021 

đồng thời trên địa bàn huyện Diễn Châu xuất hiện ca bệnh COVID-19 cộng 

đồng có yếu tố dịch tễ rất phức tạp. Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch 

bệnh COVID-19, Sở Y tế yêu cầu Giám đốc các đơn vị khẩn trương thực hiện 

những nội dung sau: 

1. Chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ xung kích 

truy vết cộng đồng trên địa bàn khẩn trương rà soát, lập danh sách tất cả các 

trường hợp: người dân đi từ thành phố Vinh và huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An 

trở về địa phương (hoặc đến làm việc, công tác) từ ngày 03/6/2021 đến nay, thực 

hiện phân loại, lấy mẫu và chỉ định cách ly phù hợp, cụ thể: 

- Người dân đến/ trở về địa phương từ các khu phong toả và các điểm mốc 

dịch tễ của các địa phương trên: Cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm SARS-

CoV-2 theo quy định. 

- Người dân đến/ trở về địa phương từ khu vực giãn cách, không có điểm 

mốc dịch tễ: cách ly tại nhà nghiêm ngặt. 

- Người dân đến/ trở về địa phương từ các huyện khác thuộc tỉnh Nghệ 

An: khai báo y tế, theo dõi sức khoẻ. 

2. Khuyến cáo đối với người dân làm việc và sinh sống trên địa bàn: 

Không đi ra tỉnh Nghệ An và ngược lại. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chỉ đạo 

các đơn vị liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp cùng các đơn vị y 

tế trên địa bàn khẩn trương thực hiện các nội dung trên. 

Lưu ý: Sở Y tế sẽ có văn bản chỉ đạo tiếp theo về các nội dung này. 

Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:        
- Như trên; 

- Bộ Y tế; 

- Ban Chỉ đạo PCD tỉnh;          (báo cáo) 

- UBND tỉnh; 

- Giám đốc Sở; 

- UBND huyện/TX/TP (để p/h chỉ đạo); 

- Trung tâm KSBT tỉnh; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế;      

- Lưu: VT, NVY. 

Gửi văn bản điện tử. 

                                                  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 

HỎA TỐC 
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