
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HOÀNG HOA THÁM 

 

Số:   13 /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hoàng Hoa Thám, ngày 5  tháng 11 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tăng cường công tác giám sát, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 

trong thời gian thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ 

Những ngày gần đây, trên địa bàn thành phố đã liên tiếp ghi nhận các ca 

mắc COVID-19 trở về từ các địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình 

Dương, Đồng Nai, Long An... và nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng là rất lớn. 

Thực hiện công văn số 937/UBND-VP ngày 05 tháng 11 năm 2021 của 

UBND thành phố Chí Linh Về việc tăng cường công tác giám sát, kiểm soát hiệu 

quả dịch Covid-19 trong thời gian thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính 

phủ. 

UBND xã Hoàng Hoa Thám thông báo việc tăng cường giám sát, chủ động 

kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, áp dụng kể từ 0h ngày 05/11/2021, cụ thể: 

1. Tiếp tục thực hiện rà soát tất cả những người đi về từ các tỉnh, thành phố 

có số mắc cao (như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An…); tăng 

cường, chủ động giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao, nhất là những 

nơi/địa phương có người về từ vùng dịch, các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc 

bệnh để phát hiện sớm, tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe phù hợp và xử lý kịp thời 

các ổ dịch COVID-19; yêu cầu thực hiện “5 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ 

hiệu quả và rõ trách nhiệm), đặc biệt là vai trò của Tổ COVID cộng đồng trong giám 

sát, xét nghiệm, theo dõi y tế. 

 Các tổ Covid cộng đồng các thôn tiếp tục rà soát, phát hiện những 

người về từ thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An… hoặc 

các địa bàn dịch cấp độ 4, cụ thể như sau: 

a) Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ xanh trên   

Sổ Sức khoẻ điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có 

thẩm quyền cấp) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời 

điểm về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19): Cách   

ly tại nhà/nơi lưu trú 07 ngày kể từ ngày về địa phương, tự theo dõi sức khỏe 07 

ngày tiếp theo và luôn thực hiện Thông điệp 5K; thực hiện xét nghiệm SARSCoV- 

2 vào ngày thứ nhất và ngày thứ 07; trong quá trình tự theo dõi sức khỏe 
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nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất 

vị giác thì báo cho Trạm y tế xã để theo dõi và xử trí theo quy định. 

b) Những  người tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ vàng  

trên Sổ Sức khoẻ điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có 

thẩm quyền cấp): Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày về địa phương 

và luôn thực hiện Thông điệp 5K; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày  

thứ nhất, ngày thứ 07 và ngày thứ 14. 

c) Những người chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19: 

Thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày kể từ ngày về thành phố; tiếp tục 

tự theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo và luôn thực hiện Thông điệp 5K; thực 

hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14. 

Đài truyền thanh xã tiếp tục tăng cường phát sóng trên đài để những người 

dân trở về từ khu vực có dịch chủ động khai báo y tế với Trạm y tế để được 

hướng dẫn theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét  nghiệm phù  hợp và  áp dụng các biện  

pháp  phòng  bệnh  theo  quy  định.   

Công an xã kiểm soát chặt chẽ  việc lưu trú, kịp thời phát hiện các trường 

hợp không tự giác khai báo y tế. 

Yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 xã 

kiểm tra điều kiện cách ly tại nhà, nơi  lưu  trú  trước khi cho phép người trở về 

địa phương cách ly tại nhà; chỉ thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú khi đáp 

ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo qui định của Bộ Y tế, các trường hợp 

không đảm bảo thì phải tổ chức cách ly tập trung hoặc cưỡng chế đi cách ly tập 

trung. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tổ chức triển khai thực hiện và 

kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

 2. Về xét nghiệm SARS-CoV-2: 

Trạm y tế xã phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố và các cơ quan, đơn vị 

liên quan thực hiện lấy mẫu xét nghiệm (mẫu gộp SARS-CoV-2) bằng phương 

pháp RT-PCR (10 người gộp chung 01 ống, trừ trường hợp không đủ người để 

gộp mẫu) đối với tất cả các trường hợp phải xét nghiệm, kể cả người nhập cảnh 

(trừ ca bệnh F0 và F1 xét nghiệm lần đầu). 

Đối với những người đang có triệu chứng sốt, ho, đau họng, ốm mệt, viêm 

đường hô hấp, mất khứu giác, vị giác… thực hiện ngay xét nghiệm SARS CoV-2 

bằng phương pháp test nhanh hoặc PCR (mẫu đơn). Nếu kết quả nghi ngờ, phải 

lấy mẫu gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để làm xét nghiệm RT-PCR. 

Người về từ các vùng dịch có yêu cầu xét nghiệm phải tự chi trả chi phí xét 

nghiệm, cách ly và các chi phí khác liên quan; riêng đối với các lực lượng phòng 
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chống dịch, các đối tượng F1 và các mẫu giám sát cộng đồng (lấy theo Kế hoạch) 

được ngân sách nhà nước chi trả chi phí xét nghiệm. 

Các đối tượng khác thực hiện xét nghiệm theo quy định của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng chống dịch COIVD-19, Bộ Y tế và các quy định của tỉnh. 

Công an xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan yêu cầu các lái xe 

(vận tải đường dài, xe 100, xe taxi...) phải có bản cam kết chấp hành nghiêm các 

qui định trong quá trình làm việc, chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu làm lây 

lan dịch bệnh do không chấp hành các qui định về phòng chống dịch bệnh 

COVID-19. 

Đây là thời điểm có nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao, yêu cầu các ban 

ngành đoàn thể và toàn thể người dân trên địa bàn xã thực thực hiện nghiêm các 

quy định về phòng chống dịch, không để dịch bệnh lây lan./. 
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