
UBND TỈNH HẢI DƢƠNG 

BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

BỆNH COVID-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /BCĐ-PCD Hải Dương, ngày         tháng 7 năm 2020 

V/v khẩn trƣơng rà soát, quản lý, thực 

hiện cách ly trƣờng hợp đi đến  

thành phố Đà Nẵng  

 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

Thực hiện Công điện số 1167/CĐ-BYT ngày 29/7/2020 của Bộ Y tế về việc khẩn 

trƣơng rà soát, quản lý, thực hiện cách ly trƣờng hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây 

nhiễm cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-

19 tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện ngay các nội dung sau: 

1. Khẩn trƣơng tiến hành rà soát lập danh sách tất cả các trƣờng hợp trong địa 

bàn quản lý đã từng đi đến thành phố Đà Nẵng từ ngày 01/7/2020 đến 28/7/2020 để 

sàng lọc, xác minh các trƣờng hợp có nguy cơ, tổ chức cách ly y tế phù hợp theo qui 

định; yêu cầu tất cả các trƣờng hợp này thực hiện ngay việc khai báo y tế, cập nhật tình 

hình sức khỏe: 

- Các trƣờng hợp là bệnh nhân nội trú, ngƣời nhà bệnh nhân, ngƣời chăm sóc bệnh 

nhân, ngƣời từng làm việc, thực tập tại Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh 

viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện 

Phổi Đà Nẵng, Bệnh viện Ung bƣớu Đà Nẵng và TTYT quận Sơn Trà đã trở về địa 

phƣơng, yêu cầu cách ly y tế tập trung. Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tất cả 

các trƣờng hợp nói trên và lập danh sách các trƣờng hợp có tiếp xúc gần để thực hiện các 

biện pháp giám sát, cách ly phù hợp. 

- Các trƣờng hợp đã từng đi đến thành phố Đà Nẵng ngoài các địa điểm trên khi 

trở về địa phƣơng chƣa qua 14 ngày, yêu cầu cách ly tại nhà. Nếu có một trong các triệu 

chứng ho, sốt, đau họng, khó thở… phải thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất để 

thực hiện cách ly y tế tập trung và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2. 

2. Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phƣơng và cơ quan y tế 

khẩn trƣơng rà soát, sàng lọc, xác minh tất cả các trƣờng hợp trên địa bàn tỉnh từ ngày 

01/7/2020 đến 28/7/2020 đã từng đi đến thành phố Đà Nẵng và phối hợp giám sát việc 

thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe không để dịch bệnh lây lan rộng ra cộng đồng. 

3. UBND cấp xã ra quyết định cách ly y tế tại nhà, chỉ đạo các bộ phận chức năng 

giám sát, đảm bảo việc cách ly theo đúng qui định./. 
 

Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 

- Thƣờng trực Tỉnh ủy;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- Các thành viên BCĐ phòng chống COVID-19 tỉnh; 

- Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; 

- Các đơn vị trong ngành y tế; 

- Lƣu: VT, VX (120). 

TM.BAN CHỈ ĐẠO  

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Lương Văn Cầu  
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