
 

 

UBND HUYỆN LỆ THỦY 

BCĐ PC DỊCH COVID-19 

       Số:            /UBND-BCĐ 
V/v bổ sung hướng dẫn cách ly y tế để 

phòng chống dịch Covid-19   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lệ Thuỷ, ngày      tháng 6  năm 2021 

         Kính gửi:  

 

 

- Thủ trưởng các phòng ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;   

- Thủ trưởng các cơ quan trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn;  

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 Thực hiện Công văn số 1386/SYT-BCĐ ngày 05/6/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 huyện Lệ Thuỷ hướng dẫn cụ thể các biện pháp cách ly y tế như sau: 

1. Cách ly tập trung 

1.1. Cách ly tập trung tại cơ sở y tế: Các ca bệnh xác định và ca bệnh nghi 

ngờ (định nghĩa ca bệnh xác định và ca bệnh nghi ngờ tại Quyết định số 3468/QĐ-

BYT ngày 07/8/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, 

chống COVID-19). 

1.2. Cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly tập trung (21 ngày), sau đó tiếp 

tục theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày đối với các trường hợp sau:  

+ Các trường hợp là F1; 

+ Các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh; 

+ Các trường hợp người Việt Nam nhập cảnh (hợp pháp và trái phép); 

+ Các trường hợp đã đến hoặc cư trú tại các địa điểm, thời gian theo thông 

báo khẩn của Bộ Y tế, các tỉnh, thành phố có dịch, các khu vực, điểm dịch, vùng 

phong toả theo Chỉ thị 16/CT-TTg;  

Tạm dừng tiếp nhận người từ các tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh vào địa bàn 

huyện cho đến khi có thông báo mới. Nếu người từ Bắc Ninh, Bắc Giang vẫn cố ý về 

thì bắt buộc cách ly tập trung. 

+ Người về từ các vùng có nguy cơ rất cao theo Quyết định 2686/QĐ-

BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; 

+ Các trường hợp cưỡng chế cách ly tập trung; 

+ Các trường hợp nguy cơ khác cần phải cách ly khẩn cấp do Ban Chỉ đạo 

Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh quyết định. 

2. Cách ly tại nhà 

Áp dụng biện pháp cách ly tại nhà 14 ngày, sau đó tiếp tục theo dõi sức 

khoẻ tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày đối với các trường hợp: 
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- Người về từ các vùng có nguy cơ cao theo Quyết định 2686/QĐ-BCĐQG 

ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. 

- Người đi về/đến Lệ Thuỷ từ các khu vực còn lại (không bị phong toả tại 

TP Hồ Chí Minh). 

- Người về từ các quận/huyện đang có ca mắc Covid-19 nhưng không ở 

cùng xã/phường. 

- Trường hợp F2 và những người tiếp xúc người đang thực hiện cách ly tập 

trung thì thực hiện cách ly tại nhà kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng, chờ kết quả xét 

nghiệm của người đi cách ly tập trung, nếu kết quả dương tính thì chuyển thành 

F1, nếu kết quả âm tính thì kết thúc việc cách ly. 

Lưu ý: Các hướng dẫn cụ thể về việc không tiếp nhận người từ một số tỉnh, 

tổ chức cách ly y tế đối với các trường hợp về từ Thành phố Hồ Chí Minh… và các 

bổ sung khác (nếu có) thực hiện theo các văn bản cụ thể của Uỷ ban nhân dân tỉnh, 

Ủy ban nhân dân huyện ban hành. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản 

ánh về Phòng Y tế (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo) để nghiên cứu, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy (B/cáo); 

- TT HĐND huyện (B/cáo);  

- UBMTTQVN huyện;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- BCĐ PC dịch COVID-19 huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Đăng Website UBND huyện; 

- Lưu: VT, YT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 
 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Đặng Thị Hồng Thắm 
 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy; 

- UBND tỉnh; 

 UBMTTQVN tỉnh ; 

- Đ/c Hồ An Phong – PCT, Trưởng BCĐ ; 

- Các thành viên Ban chỉ đạo; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Các đơn vị trực thuộc SYT; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Cường 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 
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