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y lè dõi với người dèn/trở vê lừ 

V ùng dang cỏ dịch COVID-19
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Dộc lập - Tụ do - Hạnh phúc

Sóc Thing, ngày 23 tluỉng 1 nủin 2021

Kinh gừi:
- Các sờ, ban, ngành tinh;

-1' ' - UBND các huyện, thị xã, thành phô;
tinh Sóc Trăng.

Căn cứ Công văn số 5599/BYT-MT nậày 14/7/2021 của Bộ Y tế vè việc 
giảm thời gian cách ly, thí điềm cách ly y tê F1 tại nhà, quan lý diêu trị bệnh 
nhân COVID-19;

Căn cứ thực tế tình hình dịch bệnh COVID-19 vần đang diễn biến phức 
tạp và khó lường. Đê triền khai các biện pháp quyẽt liệt, thân lôc hơn trong việc 
truy vết, sàng lọc, cách ly, khoanh vùng và ngăn chặn, dây lùi dịch bệnh xàm 
nhập vào tỉnh Sóc Trăng,

Truong Ban Chi đạo phòng, chống dịch COVID-19 tinh Sóc Trăng có 
ý kiến như sau:

I. Yêu cầu tất cã những người đến/trở về từ các điểm, vùng có dịch theo 
thông báo cua Bộ Y tế kề từ ngày 01/7/2021 phải nghiêm túc chấp hành:

1.1. Áp dụng biện pháp cách ly lập trung ít nhắt 14 ngày, tiếp lục theo dõi 
sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày liêp theo và lây mâu xél nghiệm theo quy 
dịnh dối với các trường hợp:

a) Những người dược xác định là Fl; người nhập canh (trừ trtrờng hợp 
người nhập cành vào làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cành cách 
ly theo quy dịnh khác của Ban Chi dạo quôc gia phòng, chống dịch COVID-19 
và Bộ Y tê).

b) Nhùng người dến, trờ về từ các tinh, thành phổ dang thực hiện giàn 
cách xã hội theo Chi thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2021 cua Thu tướng Chinh 
phú; các khu vực dang áp dụng các biện pháp thiết lập y tế dề phòng, chổng dịch 
COV1D-I9 (khóm, âp, khu dân cư, hèm, khu phô,...) trong thời gian theo quyết 
dinh cua các cơ quan có thầm quyền (bao gồm cả những trường hợp den. trơ về 
tù .sau ngày 09/7/2021 hiện dang được áp dụng biện pháp cách ly y tế lại nhà). 
1 hời gian cách ly tập trung tinh từ ngày den hoặc về den dịa phương.



c) Các trường hợp nghi ngờ khác dược xác dịnh qua khai báo y tế. qua 
diều tra truy vết hoặc có triệu chứng nghi ngờ màc C0V1D-19 hoặc các tru oil. 
hợp có tiền sừ dịch tề không rõ ràng.

1.2. Áp dụng biện pháp cách ly tập trung lì nhất 7 ngày và láy màu xét 
nghiệm theo quy định đối với trường hợp:

Những người thuộc điểm b, tiều mục 1.1 nêu trên mà có kết qua xét 
nghiêm test nhanh SARS-CoV-2 âm tính trọng thời gian 3 ngày kề từ ngày là) 
mẫu xét nghiệm và đã được tiêm dú 2 liều vac xin C0V1D-19.

1.3. Áp dụng biện pháp cách ly tại nhà 14 ngày và lấy mầu xét nghiệm 
theo quy định đối với các trường hợp:

a) Những người dược xác dịnh là F2.
b) Những người dến, trờ về từ các tinh, thành phố khác ngoài các tinh, 

thành phố và các dịa điểm được quy định tại điểm b, tiểu mục 1.1 nêu trên.
1.4. Tự theo dõi sức khóe và yèu cầu hạn ché tiếp xúc với nhũng người 

xung quanh, không tham gia các hoạt động tập trung dông người trong vòng 14 
ngày dối với các trường hợp:

Những người đến, trở về từ các tinh, thành phố đang áp dụng giãn cách xà 
hội theo Chi thị số 19/CT-TTg 24/4/2020 cùa Thủ tướng Chính phú; những 
người đến/trờ về từ các tinh, thành phố có ca bệnh nhưng dã qua 14 ngà)’ không 
ghi nhận trường hợp măc mới và những tinh, thành phố không có lây nhiễm thứ 
phát trên địa bàn theo thông báo cùa Bộ Y tê cập nhật trong bán tin hàng ngày 
(lúc 6 giờ, 12 giờ và 18 giờ).

2. Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Chú tịch UBND 
các huyện, thị xã, thành phô, tỉnh Sóc Trăng căn cứ chức năng, nhiệm vụ triền 
khai thực hiện Công văn này.

(Công vein này thay thế Còng văn sồ 12/BCĐ-UBND ngày 01/6/2021 cùa 
Ban Chi đạo phòng, chống dịch COỈ7ID-19 tinh Sóc Trăng về việc áp dung biên 
pháp kiêm soát người trở về từ vùng dịch COVlD-19)./.~d^
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