
UBND HUYỆN HẬU LỘC 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNGCHỐNG 

DỊCH COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:                  /CV-BCĐ 

V/v tăng cường công tác khai báo y tế, 

rà soát các trường hợp từ vùng có dịch  

về địa phương (đặc biệt là Hải Dương 

và Quảng Ninh), đảm bảo phòng, 

chống dịch Covid-19 

Hậu Lộc, ngày           tháng 01 năm 2021 

       
 

     Kính gửi:  

   - Trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

                     - Các thành viên Ban chỉ đạo PCD Covid-19 huyện; 

 -  Chủ tịch UBND xã, thị trấn; 

   - Các đơn vị y tế trên địa bàn huyện. 
    

 Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tính đến 10h00’ 

ngày 28/01/2021, cả nước đã ghi nhận 1.553 trường hợp, đặc biệt đã xuất hiện 

02 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại Quảng Ninh và Hải Dương cùng nhiều 

trường hợp nguy cơ. Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lây lan trong cộng đồng 

là rất cao, trong đó có Thanh Hóa. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp khẩn về 

phòng, chống dịch Covid-19 vào sáng ngày 28/01/2021 để triển khai các biện 

pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Ban chỉ đạo 

phòng chống dịch huyện đề nghị các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; các thành 

viên Ban chỉ đạo huyện; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các xã, thị trấn; Các 

đơn vị y tế trong địa bàn huyện tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 trên các 

hệ thống. Tổ chức triển khai hoạt động của các tổ giám sát dịch Covid-19 các 

xã, thị trấn, tổ giám sát cộng đồng tại thôn, xóm, khu phố… Đảm bảo hoạt động 

thường xuyên, liên tục và có hiệu quả của các tổ giám sát để tổ chức thực hiện 

triệt để công tác giám sát, cách ly phòng chống dịch Covid-19. 

2. Tiến hành rà soát, lập danh sách những người trở về từ vùng dịch đặc 

biệt là Hải Dương, Quảng Ninh, …,  cũng như các trường hợp có nguy cơ phải 

giám sát, cách ly khác.   

- Thực hiện khai báo y tế đối với tất cả những người từ các địa phương 

khác  về địa phương. Riêng người về từ Hải Dương, Quảng Ninh cần lập danh 

sách ghi rõ ngày về địa phương, địa chỉ nơi ở, nơi làm việc trước khi về. 



- Đối với các trường hợp khai báo có tiếp xúc trực tiếp với các ca bệnh 

Dương tính (F1) các trường hợp nguy cơ (F2, F3) phải được điều tra, báo cáo để 

chỉ đạo đảm bảo các biện pháp cách ly theo quy định. 

3. Ban chỉ đạo phòng chống dịch các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc chế 

độ thống kê, báo cáo hàng ngày tình hình dịch theo quy định. Báo cáo nhanh 

danh sách những người đi từ vùng có dịch về đặc biệt là Quảng Ninh, Hải 

Dương về địa phương huyện Hậu Lộc từ ngày 01/01/2021 đến hiện tại; Báo cáo 

cụ thể số lượng các tổ giám sát xã, thị trấn, tổ giám sát thôn, xóm, khu 

phố…(theo mẫu đính kèm) trước 11h00’ ngày 29/01/2021 về Khoa 

KSBT&HIV/AIDS – Trung tâm Y tế Hậu Lộc qua email: 

khoaksbt.ttythauloc@gmail.com để tổng hợp báo cáo BCĐ tỉnh, huyện; 

Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên (T/h); 

- TT HU, HĐND, UBND huyện (B/c); 
- Chủ tịch UBND huyện (B/c); 

- Trung tâm y tế (T/h); 

- Lưu VT. 
 

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

PHÓ BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vũ Thị Hà 
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Phụ lục: 

BÁO CÁO NHANH 

RÀ SOÁT NGƯỜI TỪ VÙNG DỊCH VỀ (ĐẶC BIỆT HẢI DƯƠNG, QUẢNG NINH) VÀ TỔ GIÁM SÁT 

 

I. BÁO CÁO TỔ GIÁM SÁT: 

TT Đơn vị 

Số lượng tổ giám 

sát xã 

Số lượng tổ giám 

sát thôn, khu phố 

Ghi chú 

     

     

     
 

II. BÁO CÁO DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG TỪ VÙNG DỊCH VỀ: 
 

TT Họ và tên Tuổi Giới 
Điện thoại 

liên lạc 
Thôn Xã Huyện Tỉnh 

Yếu tố dịch tễ 

 (Ghi rõ nơi ở và các yếu tố nguy 
cơ) 

Ngày về địa 

phương 
Ghi chú 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

.................,ngày.......tháng........năm 2021 

                Trưởng Trạm y tế xã, thị trấn
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