UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO
CHỦNG MỚI VI RÚT CORONA

Số:378 /BCĐ-TTYT

Tam Đường, ngày03 tháng 4 năm 2020

V/v thực hiện biện pháp cách ly y tế với
các trường hợp tiếp xúc với “BN 133”

Kính gửi:
- Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường
hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) huyện;
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do
chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) các xã, thị trấn.
Căn cứ Công văn số 86/CV-BCĐ, ngày 03/4/2020 của Ban Chỉ đạo phòng
chống dịch Covid-19 tỉnh Lai Châu về việc thực hiện biện pháp cách ly y tế các
trường hợp tiếp xúc với “bệnh nhân số 133” và “bệnh nhân số 172”,
Theo Công văn số 86/CV-BCĐ ngày 03/4/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh:
“Các trường hợp F3 của 25 trường hợp F1 tiếp xúc với “bệnh nhân số 133” đã
có kết quả xét nghiệm 02 lần khẳng định âm tính với SARS-CoV-2: kết thúc
việc thực hiện áp dụng cách ly y tế tại nhà và tự theo dõi sức khỏe (trừ các
trường hợp có biểu hiện triệu chứng nghi mắc COVID-19)”. Xét đề nghị của
Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Ban Chỉ đạo huyện yêu cầu:

Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp với Trung tâm Y tế huyện rà soát
các trường hợp F3 của 25 trường hợp F1 tiếp xúc với “bệnh nhân số 133” đã có
kết quả xét nghiệm 02 lần khẳng định âm tính với SARS-CoV-2, kết thúc cách
ly y tế tại nhà và yêu cầu tự theo dõi sức khỏe theo quy định (Trừ các trường
hợp có biểu hiện triệu chứng nghi mắc COVID-19).
Ban Chỉ đạo huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan;
Trưởng Ban chỉ đạo các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện. Các thành
viên Ban chỉ đạo huyện theo phân công nhiệm của Ban chỉ đạo huyện đôn đốc,
hướng dẫn, giám sát Ban chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc nội dung
Công văn này./.
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