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Số: 324/KSBT-PCBTN 
V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19. 

CỘ G  Ò  XÃ  ỘI C Ủ  G Ĩ  VIỆ    M 

Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 
 

 

Sơn La, ngày 23 tháng 4 năm 2020 

    

               Kính gửi: Trung tâm Y tế 12 huyện/thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 66/CV-BCĐ ngày 22/4/2020 của Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sơn La về việc tiếp tục thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La; Công văn số 

1232/UBND-KGVX ngày 22/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc 

triển khai công văn 5074-CV/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy; Công văn số 

838/SYT-NVYD ngày 23/4/2020 của Sở Y tế về việc tiếp tục thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch Covid 19; 

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên 

địa bàn toàn tỉnh trong tình hình hiện nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, đề 

nghị Trung tâm Y tế 12 huyện/thành phố, thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ đối với những trường hợp đi qua hoặc trở 

về từ vùng có dịch; những đối tượng đi từ chợ hoa Mê Linh, công ty Sam Sung - 

Bắc Ninh hoặc những trường hợp có tiếp xúc gần với những đối tượng nêu trên, 

tuyệt đối không được chủ quan, tránh bỏ sót đối tượng (thực hiện theo Công văn 

số 60/CV-BCĐ ngày 13/4/2020). 

2. Tiến hành khám sàng lọc toàn bộ các trường hợp đang thực hiện cách ly 

y tế tại nhà nhưng chưa hết thời gian 14 ngày tại nơi lưu trú, cư trú, tạm trú. 

Thời gian hoàn thành trước ngày 26/4/2020. 

- Nếu có biểu hiện sốt, ho khan…triệu chứng gần giống với bệnh COVID-

19 thì thực hiện cách ly y tế, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa đóng trên địa bàn. 

- Nếu không có các biểu hiện trên, tham mưu Ban chỉ đạo địa phương ra 

quyết định dừng cách ly. Các trường hợp đã có Quyết định dừng cách ly y tế tại 

gia đình, nơi lưu trú, cư trú, tạm trú vẫn tiếp tục quản lý, theo dõi sức khỏe tại 

địa phương (hàng ngày tự đo thân nhiệt 02 lần/ngày thông báo kết quả cho nhân 

viên y tế phụ trách, khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe trên ứng dụng 

nCovi).  

3. Tiếp tục áp dụng cách ly y tế tập trung đối với người nước ngoài, công 

dân địa phương từ nước ngoài trở về nhập cảnh vào tỉnh Sơn La. 

4. Phối hợp với các trường học trên đại bàn thực hiện vệ sinh khử khuẩn 

tại các trường học, khu ký túc xá học sinh, trước khi học sinh tới trường. 



 
 

5. Tăng cường truyền thông và hướng dẫn người dân áp dụng các khuyến 

cáo về phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế; khi có các biểu hiện bất 

thường về sức khỏe, đặc biệt có các triệu chứng như sốt, ho, khó thở… phải thực 

hiện khai báo với cơ quan y tế nơi gần nhất để được tư vấn, hướng dẫn và điều 

trị kịp thời. 

6. Thực hiện nghiêm túc qui định về quản lý phần mềm nCovi, báo cáo 

tình hình dịch COVID-19 theo chỉ đạo tại công văn số 53/CV-BCĐ ngày 

08/4/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh về Sở Y tế, Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật theo quy định. 

Nhận được công văn này đề nghị các đơn vị chỉ đạo thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                
- Như trên; 

- Sở Y tế (BC); 

- Lưu: VT, PCBTN. 

  KT. GIÁM ĐỐC 

P Ó GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng  hị Ánh Duyên 
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