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        Kính gửi:    

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Hà Lương. 

Hiện nay trên địa bàn huyện Hạ Hòa đã phát hiện 01 trường hợp tái dương 

tính COVID-19 tại xã Hà Lương - Hạ Hòa - Phú Thọ. Trường hợp này nhập cảnh 

từ Campuchia về Tây Ninh, kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với 

SARS-CoV-2. Đã được điều trị COVID-19 tại Bệnh viện đa khoa Tây Ninh, khi 

xuất viện kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; sau xuất viện được bàn 

giao về địa phương và áp dụng cách ly tại nhà, nơi cư trú theo quy định. ngày 

17/8/2021 sau 07 ngày cách ly y tế tại nhà được xét nghiệm lại cho kết quả dương 

tính với SARS-CoV-2. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện -Trưởng ban 

Chỉ đạo Covid-19 của huyện. Yêu cầu trung tâm Y tế huyện, Ban chỉ đạo phòng 

chống dịch COVID-19 xã Hà Lương thực hiện nhiệm vụ sau:  

1. Yêu cầu UBND xã Hà Lương tiếp tục tập trung cao độ cho công tác 

phòng, chống dịch; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu 

quả các nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19.  

- Tiếp tục thực hiện áp dụng cách ly tại nhà, nơi cư trú theo quy định tại 

Quyết định số 3416/QĐ-BYT, ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế đối với trường hợp tái 

nhiễm COVID-19. 

- Tiếp tục thực hiện rà soát, truy vết các trường hợp liên quan để áp dụng 

các biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả nhất.  

- Cung cấp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng của xã về ca 

bệnh COVID-19 để người dân chủ động nắm bắt tình hình; thực hiện tốt công tác 

thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước 

và của Huyện trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhất là các hộ gia 

đình xung quanh khu vực có trường hợp tái nhiễm COVID-19, tránh dư luận xấu 

ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. 

2. Trung tâm y tế huyện khẩn trương hoàn thành việc truy vết, điều tra dịch tễ 

các trường hợp F1 là F2 (nếu có)  liên quan đến ca F0 tái dương tính COVID-19, 

thực hiện việc cách ly theo quy định; duy trì đội dáp ứng nhanh các tuyến sẵn sàng 
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thực hiện nhiệm vụ điều tra dịch tễ, phát hiện kịp thời, khoanh vùng, xử lý dịch triệt 

để khi có yêu cầu. 

Chỉ đạo trạm y tế xã thực hiện theo dõi, nắm bắt tình hình sức khỏe của 

người bệnh, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. 

3. Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh trên 

địa bàn. Chủ động kiểm soát những thông tin không chính thống gây hoang mang 

trong dư luận nhân dân; kịp thời tham mưu ngăn chặn những thông tin sai lệch, 

không đúng tình hình, bản chất về dịch bệnh trên địa bàn huyện.  

 Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch các xã Hà Lương nghiêm túc triển khai thực hiện ./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đ/C Nguyễn Trung Kiên UVBTV TU, 

Trưởng Ban Nội chính TU; (b/c) 

- CT, CPCT; 

- Các thành viên BCĐ PC dịch, bệnh 

 Covid-19 huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, YT. 

KT.TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Ngô Anh Vũ 
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