UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 481/UBND-THVX
V/v cách ly y tế tại nhà và
nơi lưu trú cho đối tượng F1
và trẻ em

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 9 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành Tỉnh;
- Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
Thực hiện Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y
tế về việc giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị
bệnh nhân COVID-19 và Công văn số 7020/BYT-MT ngày 25 tháng 8 năm 2021
của Bộ Y tế về việc cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 đối với trẻ em, Uỷ
ban nhân dân Tỉnh yêu cầu:
1. Thí điểm áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà hoặc nơi lưu trú (gọi tắt là
cách ly tại nhà) đối với các trường hợp sau:
1.1. Những người tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 xác định (F1).
Lưu ý:
- Người ở cùng nhà với F1 được cách ly cùng với F1 tại nhà.
- Người trực tiếp chăm sóc, hỗ trợ F1 được cách ly cùng với F1 tại nhà.
1.2. Những người đang cách ly tập trung đủ 07 ngày, có kết quả xét nghiệm
PCR ngày thứ 7 âm tính với SARS-CoV-2 sẽ được chuyển về cách ly tại nhà.
2. Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà đối với trẻ em theo hướng dẫn tại
Công văn số 7020/BYT-MT ngày 25/8/2021 của Bộ Y tế.
3. Sở Y tế
- Chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương ban
hành hướng dẫn và triển khai thực hiện việc cách ly tại nhà đối với các đối tượng nêu
trên.
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, Công an Tỉnh và Uỷ ban
nhân dân cấp huyện tổ chức phân loại nhóm đối tượng để thực hiện hình thức cách
ly tại nhà phù hợp; thực hiện lấy mẫu xét nghiệm; tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân
dân Tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 Tỉnh định kỳ, đột xuất theo quy
định.
- Bố trí xe chuyên dụng vận chuyển những người đang cách ly tập trung là F1,
trẻ em đủ 07 ngày, có kết quả xét nghiệm PCR ngày thứ 7 âm tính với SARS-CoV2 về cách ly tại nhà.
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- Hướng dẫn và triển khai thực hiện các biện pháp khử khuẩn cho các phương
tiện vận chuyển, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng, chống lây nhiễm chéo; bảo đảm
việc phòng hộ cá nhân, tránh lây nhiễm cho người trực tiếp lấy mẫu, vận chuyển
bệnh phẩm, chăm sóc bệnh nhân…
- Chỉ đạo các cơ sở y tế dự trù đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế... bảo đảm
công tác theo dõi, điều trị và chăm sóc y tế đối với các trường hợp cách ly y tế tại
nhà.
4. Công an Tỉnh
Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh triển khai các biện pháp bảo
đảm an ninh, trật tự tại nơi tổ chức cách ly tại nhà cho đối tượng F1, trẻ em theo quy
định của Bộ Y tế.
5. Sở Thông tin và Truyền thông
- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho người dân biết các nội dung, quy
định hướng dẫn tạm thời về cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú phòng, chống dịch
COVID-19 cho người tiếp xúc gần (F1), cho trẻ em; về vai trò, trách nhiệm, hiệu quả
của việc tuân thủ các quy định cách ly tại nhà, nơi cư trú trong công tác phòng, chống
dịch bệnh để người dân hiểu và thực hiện đúng quy định.
- Tuyên truyền về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, tình hình dịch bệnh và
các biện pháp phòng, chống dịch để người dân chủ động phòng, chống dịch, không
hoang mang lo lắng, phối hợp với ngành y tế phòng, chống dịch hiệu quả.
6. Sở Công Thương: phối hợp, hỗ trợ địa phương trong việc cung cấp lương
thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người tiếp xúc gần (F1), trẻ em được cách ly
tại nhà và nơi lưu trú để phòng, chống dịch COVID-19.
7. Sở Ngoại vụ
Phối hợp với Sở Y tế thực hiện các thủ tục cho người tiếp xúc gần (F1), trẻ
em là người nước ngoài khi áp dụng cách ly tại nhà.
8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Phổ biến các nội dung, quy định hướng dẫn tạm thời về cách ly tại nhà cho
người tiếp xúc gần (F1), trẻ em là người lao động; về vai trò, trách nhiệm, hiệu quả
của việc tuân thủ các quy định cách ly tại nhà trong công tác phòng, chống dịch bệnh
để người dân hiểu và thực hiện đúng quy định.
9. Uỷ ban nhân dân cấp huyện
- Triển khai thực hiện cách ly tại nhà cho người tiếp xúc gần (F1), trẻ em tại
địa phương mình quản lý theo hướng dẫn của Sở Y tế.
- Chỉ đạo cơ quan y tế địa phương chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát chặt
chẽ, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người cách ly theo quy định.
- Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã chỉ cho phép thực hiện cách ly tại nhà sau
khi đã kiểm tra, xác nhận đảm bảo đủ điều kiện cách ly theo hướng dẫn của Sở Y tế;
tổ chức quản lý, giám sát thực hiện nghiêm việc tổ chức cách ly tại nhà; giám sát y
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tế đối với người cách ly trong thời gian cách ly và sau khi kết thúc cách ly; tổ chức
thu gom, vận chuyển chất thải y tế lây nhiễm để xử lý theo quy định.
10. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các tổ chức thành
viên: hướng dẫn hội viên, đoàn viên phối hợp với chính quyền cấp cơ sở tăng cường
công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội tích cực tham
gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh, trong đó tuân thủ thực hiện cách ly tại nhà
cho người tiếp xúc gần (F1), trẻ em theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, THVX (Trung).
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