
BỘ Y TẾ 

CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG 
_______________ 

Số:        /DP-DT 
V/v rà soát, cách ly người về từ 

khu vực có dịch.  
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày      tháng 5 năm 2021 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Từ ngày 4/5/2021 đến 06/5/2021, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Cơ sở 

Kim Chung) đã ghi nhận 42 trường hợp mắc COVID-19 trong đó phần lớn là  bệnh nhân 

và người nhà đang điều trị, chăm sóc tại bệnh viện. Ngoài ra, dịch cũng đã được ghi nhận 

tại 04 địa phương gồm Thái Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh và Hà Nội, những trường hợp 

này là bệnh nhân, người chăm sóc bệnh nhân đã từng đến Bệnh viện và trở về địa phương. 

Để khẩn trương chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để dịch COVID-19 có thể lây 

lan ra các địa phương thông qua người nhà, người bệnh đã từng đến điều trị, thăm khám 

tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Cơ sở Kim Chung), Cục Y tế dự phòng đề 

nghị Sở Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, thành 

phố) chỉ đạo các đơn vị liên quan: 

1.  Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, công an địa phương và tổ COVID cộng 

đồng để rà soát tất cả những người đã từng điều trị, chăm sóc, đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt 

đới Trung ương (Cơ sở Kim Chung) trong thời gian từ ngày 14/4/2021 đến 05/5/2021trở  

về địa phương. Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ít nhất 2 lần (lần đầu ngay khi phát hiện 

về địa phương), cách ly tại nhà đủ 21 ngày kể từ ngày cuối cùng đến/ở Bệnh viện, sau 

đó tiếp tục theo dõi sức khoẻ tại nơi lưu trú 07 ngày tiếp theo. Riêng với những người 

từng đến những khoa, phòng có ghi nhận người mắc COVID-19 thì lấy mẫu xét nghiệm, 

cách ly và thực hiện các biện pháp phòng bệnh như những người có tiếp xúc gần với 

người dương tính theo quy định hiện hành. 

2. Thông báo, tuyên truyền rộng rãi tới người dân để những người từng đến Bệnh 

viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Cơ sở Kim Chung) trên địa bàn biết tự khai báo, nhân 

giám sát thông báo cho chính quyền, cơ quan y tế để thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch theo quy định. 

3. Thống kê, báo cáo số lượng người nêu trên về địa phương trước 15 giờ hàng 

ngày  (thực hiện đến hết ngày 30/5/2021), gửi về Cục Y tế dự phòng theo địa chỉ Email: 

baocaobtn@gmail.com  

Cục Y tế dự phòng đề nghị quý Sở triển khai thực hiện ngay. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các đ/c Thứ trưởng (để báo cáo); 

- Các viện VSDT/Pasteur; 

- CDC,TT.KDYTQT tỉnh, thành phố; 

- Lưu: VT, DT. 
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Đặng Quang Tấn 

 

HOẢ TỐC 
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