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                            Kính gửi:  

 

 

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

- Trung tâm Y tế; 

- Công an huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 272/UBND-KGVX ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc rà soát, xác minh và hướng dẫn cách ly, theo dõi sức khoẻ hành 

khách trên các chuyến bay có trường hợp mắc Covid-19. UBND huyện chỉ đạo 

như sau: 

1. Giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tiếp 

tục triển khai thực hiện các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc tổ chức cách 

ly và lấy mẫu xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19.  

- Đối với trường hợp được xác định dương tính với Covid-19: 

+ Thực hiện việc cách ly, điều trị bệnh nhân theo hướng dẫn chẩn đoán, điều 

trị tại Quyết định số 322/QĐ-BYT ngày 06/02/2020 của Bộ Y tế. 

+ Xác định các trường hợp có tiếp xúc gần với trường hợp bệnh được xác 

định dương tính với Covid-19 để thực hiện các biện pháp cách ly y tế, theo dõi sức 

khỏe theo hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống Covid-19 tại Quyết định số 

963/QĐ-BYT ngày 18/3/2020 của Bộ Y tế. 

- Đối với trường hợp đang thực hiện cách ly y tế tại cơ sở tập trung, nhà/nơi 

lưu trú mà đã có kết quả xét nghiệm âm tính thì: 

+ Tiếp tục thực hiện việc cách ly y tế cho đến khi đủ thời gian 14 ngày. 

+ Trong trường hợp công dân nước ngoài đang thực hiện cách ly y tế có 

nguyện vọng được xuất cảnh trở về nước, chính quyền địa phương và đơn vị quản 

lý cơ sở cách ly tập trung chuẩn bị phương tiện vận chuyển, vật tư (khẩu trang, 

dung dịch sát khuẩn) để đưa đến điểm xuất cảnh, hạn chế tiếp xúc, thực hiện các 

biện pháp kiểm dịch y tế để xuất cảnh theo quy định, giám sát việc thực hiện xuất 

cảnh cho công dân nước ngoài đảm bảo an toàn, thuận lợi. 

- Trong một số trường hợp cụ thể, tùy theo kết quả điều tra dịch tễ, quyết 

định việc mở rộng danh sách người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh trên cùng 

chuyến bay. 



- Các trường hợp khác không thuộc các đối tượng nêu trên được áp dụng 

thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia hoặc theo hướng dẫn 

tạm thời giám sát và phòng chống Covid-19 tại Quyết định số 963/QĐ-BYT ngày 

18/3/2020. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tới các nhà nghỉ, nhà hàng, cơ sở lưu trú 

để thông báo tới các khách hàng là trường hợp đi trên cùng chuyến bay với trường 

hợp bệnh xác định dương tính với Covid-19 để chủ động liên hệ với các cơ quan y tế, 

chính quyền trên địa bàn và thực hiện các biện pháp phòng lây lan dịch bệnh. 

3. Công an huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, xác minh tất 

cả các trường hợp vào Việt Nam trên các chuyến bay có trường hợp bệnh xác định 

dương tính với Covid-19 và cung cấp thông tin cho Trung tâm Y tế huyện để thực 

hiện các biện pháp theo dõi sức khỏe, cách ly phù hợp tránh lây lan dịch bệnh. 

4. UBND các xã, thị trấn khẩn trương tổ chức điều tra, xác định nơi lưu trú, 

cư trú của tất cả những hành khách cùng đi trên các chuyến bay có trường hợp 

bệnh xác định dương tính với Covid-19 để có hướng dẫn và thực hiện cách ly y tế 

theo quy định. 

5. Nội dung chỉ đạo tại Công văn số 1545/CV-BCĐ ngày 24/3/2020 của Ban 

Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thay thế các Công văn số 

1120/CV-BCĐ ngày 07/3/2020, số 1126/CV-BCĐ ngày 09/3/2020 và số 1204/CV-

BCĐ ngày 11/3/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

(Công văn số 1538/CV-BCĐ và Công văn số 1545/CV-BCĐ được gửi kèm 

theo qua VNPT-iOffice). 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh; 

- TT Huyện ủy (B/c); 

- TT HĐND huyện (B/c); 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu : VT. 
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