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Tam Đường, ngày 08 tháng 4 năm 2020

V/v tăng cường công tác kiểm tra, giám
sát các trường hợp cách ly y tế, theo dõi
sức khỏe tại nhà

Kính gửi: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới vi rút Corona (Covid-19) các xã, thị trấn.
Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-BYT, ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về
việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng, chống dịch
Covid-19”;
Căn cứ Hướng dẫn số 340/HD-SYT ngày 23/3/2020 của Sở Y tế Lai Châu
về việc hướng dẫn tạm thời tổ chức cách ly y tế theo Quyết định số 878/QĐBYT, Quyết định 879/QĐ-BYT và các văn bản khác;
Căn cứ Công văn số 411/SYT-NVY, ngày 05/04/2020 của Sở Y tế Lai
Châu về việc triển khai quản lý đối tượng cách ly tại nhà, nơi cư trú;
Để thực hiện nghiêm nguyên tắc ngăn chặn, hạn chế tối đa nguồn lây
nhiễm dịch bệnh Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô
hấp cấp do chủng mới vi rút Corona (Covid-19) huyện Tam Đường yêu cầu Ban
Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các trường hợp
cách ly y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà trên địa bàn quản lý, cụ thể như sau:
1. Thực hiện nghiêm việc theo dõi, giám sát các trường hợp cách ly y tế
tại nhà, nơi lưu trú; ban hành Quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng
chế cách ly y tế đối với các trường hợp không chấp hành và xác nhận hoàn thành
cách ly y tế đối với người được cách ly theo hướng dẫn tại Quyết định 879/QĐBYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế.
2. Thực hiện quản lý, theo dõi các đối tượng cách ly y tế tại nhà trên Hệ
thống giám sát dịch Covid-19 tại địa chỉ http://moh.ncovi.vn (Trung tâm Y tế đã
cung cấp tài khoản đăng nhập, mật khẩu cho Trạm y tế xã, thị trấn). Hướng dẫn
các đối tượng thuộc diện cách ly y tế tại nhà thực hiện khai báo sức khỏe trên
ứng dụng NCOVI theo hướng dẫn.
3. Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện trong việc theo dõi, giám sát các
đối tượng cách ly y tế trên địa bàn. Thường xuyên cập nhật thông tin trên Hệ
thống giám sát dịch Covid-19 để xác minh các đối tượng khai báo y tế theo
quy định.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng
mới vi rút Corona (Covid-19) các huyện yêu cầu Trưởng Ban Chỉ đạo các xã,
thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.
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