
 
 

UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ Y TẾ  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc 

  Số:             /SYT-KHNVTC           Ninh Thuận, ngày       tháng       năm 2021 

V/v Kiểm soát, phòng chống 

dịch Covid-19 đối với những 

người từ tỉnh Quảng Ninh và 

tỉnh Hải Dương đến/về tỉnh. 

 

 

      Kính gửi:  

     - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

     - UBND các huyện, thành phố. 

 

 

Theo thông báo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 

thông báo, tính đến 12 giờ ngày 28/01/2021 đã có 82 ca nhiễm Covid-19 trong 

cộng đồng, được phát hiện tại hai tỉnh (tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh). 

Hiện nay Bộ Y tế và các cơ quan đơn vị chức năng thuộc tỉnh Quảng Ninh và 

tỉnh Hải Dương đang triển khai quyết liệt các hoạt động điều tra, truy vết và xử 

lý dịch bệnh. 

Để kịp thời ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, lây nhiễm trong cộng đồng, 

Sở Y tế cung cấp thông tin để các sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai việc 

giám sát, kiểm soát, phòng chống dịch đối với người đến/về từ các địa điểm dịch 

tễ của 02 trường hợp mắc Covid-19 tại tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hải Dương, như 

sau: 

Tất cả những người đến/về từ tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hải Dương trong 

thời gian từ ngày 09/01/2021 đến nay phải thực hiện ngay việc khai báo y tế qua 

hệ thống NCOVi hoặc liên hệ ngay với y tế địa phương Trạm Y tế xã, phường 

hoặc Trung tâm Y tế huyện, thành phố để được hướng dẫn, hỗ trợ. Theo đó xác 

định địa điểm nguy cơ, để thực hiện biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch 

bệnh.  

1. Trường hợp có đi đến các địa điểm, mốc thời gian liên quan dịch tễ 

theo thông báo khẩn của Bộ Y tế, của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh 

Thuận: Phải liên hệ ngay với y tế địa phương để lấy mẫu xét nghiệm và thực 

hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú bắt buộc đủ 14 ngày kể từ ngày cuối cùng đi đến 

những địa điểm kể trên, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 

theo Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/03/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành 

“Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng, chống dịch COVID-19”; Tổ 

chức theo dõi, giám sát chặt chẽ người thực hiện cách ly theo quy định; Khi có 

HỎA TÔC 



 
 

một trong các dấu hiệu sốt, ho, khó thở phải mang khẩu trang y tế, đi bằng 

phương tiện cá nhân đến cơ sở y tế nơi cư trú để được tư vấn và theo dõi sức 

khỏe. 

* Trường hợp có tiếp xúc F1 với các trường hợp xác định mắc Covid-19 

thì khẩn trương thông tin, báo cáo kịp thời về Ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp 

huyện để phối hợp Ban Điều hành khu cách ly tập trung tỉnh để tổ chức cách ly 

y tế tập trung theo quy định. 

2. Đối với các trường hợp còn lại: Tự theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày 

kể từ ngày cuối cùng đi đến các khu vực trên, đặc biệt lưu ý nghiêm túc thực 

hiện 5K (Khẩu trang; Khử khuẩn; Khoảng cách; Không tập trung; Khai báo y 

tế). 

Sở Y tế kính đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo, phối hợp thực hiện./. 

(Các địa điểm dịch tễ, khung thời gian nguy cơ lây nhiễm Covid-19 được 

đăng trên website Sở Y tế Ninh Thuận. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật theo dõi, 

cập nhật thường xuyên, để các cơ quan, đơn vị xác định giám sát, kiểm soát). 

 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Trung tâm KSBT; 

- TTYT huyện, tp; 

- Lưu: VT, KHNVTC. 

 

 

 

 

 

 

Lê Vũ Chương 
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