
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Số:          /UBND-YT
Về việc tổ chức cách ly y tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chí Linh, ngày   tháng 01 năm 2021

Kính gửi: 
-Ủy ban nhân dân các xã, phường;
-Các đồng chí phụ trách các địa điểm cách ly.

Hiện nay, tình hình dịch Covid – 19 trên địa bàn thành phố đang diễn biến 
phức tạp. Sau 03 ngày, kể từ ngày đầu tiên Bộ Y tế công bố ca dương tính đầu tiên 
tại thành phố, số lượng ca dương tính với chủng virut SARS – COVID 2 tăng cao. 
Tính đến 09 giờ ngày 31/01/2021, trên địa bàn thành phố có 116 ca dương tính với 
chủng virut SARS – COVID 2, nằm ở 16/19 xã, phường. Tổng hợp có khoảng 3500 
người thuộc đối tượng F1. Thành phố đã bố trí cách ly tập trung tất cả các đối tượng 
F1 tại 13 địa điểm trên địa bàn. Dự báo trong vài ngày tới, dịch Covid – 19 còn diễn 
biến phức tạp, số ca dương tính tăng cao. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 tỉnh Hải 
Dương, UBND thành phố yều cầu UBND các xã, phường, các đồng chí phụ trách 
các điểm cách ly thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. UBND xã, phường
Tiếp tục truy vết các đối tượng F1, F2; tăng cường các biện pháp phòng chống 

dịch bệnh; thực hiện nghiêm việc phong tỏa, cách ly trên địa bàn.
Từ 12 giờ 00 ngày 31/01/2021, tất cả các đối tượng F1 chưa thực hiện cách ly 

y tế tập trung và đối tượng F2 thực hiện việc cách ly y tế tại nhà theo đúng quy định. 
Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 các xã, phường, lực lượng y tế có trách 
nhiệm kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc cách ly, kiểm tra theo dõi thân nhiệt đối 
với các đối tượng F1 hàng ngày, Nếu các đối tượng F1 có biểu hiện ho, sốt, báo cáo 
Ban chỉ đạo thành phố để có phương án tổ chức cách ly y tế tập trung.

Tăng cường hoạt động của “Tổ Covid cộng đồng”, thực hiện “đi từng ngõ, gõ 
từng nhà”, thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình sức khỏe mọi người dân, báo 
cáo Ban chỉ đạo xã, phường.

2. Đối với địa điểm cách ly y tế
Triển khai thực hiện tốt công tác quản lý; tuyên truyền để mọi người dân trong 

khu cách ly thực hiện nghiêm túc các quy định về cách ly y tế để phòng trách việc 
lây nhiễm chéo.

Rà soát, tổng hợp các đối tượng (người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ có 
thai, trẻ em nhỏ), báo cáo Ban chỉ đạo thành phố trước 15 giờ 00 ngày 31/01/2021.

UBND thành phố yêu cầu UBND xã, phường và các địa điểm cách ly nghiêm 
túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT và các PCT UBND thành phố;
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

  Nguyễn Văn Thưởng
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