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UBND HUYỆN VĨNH TƯỜNG
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG
DỊCH COVID HUYỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:3839/CV-BCĐ

Vĩnh Tường, ngày 24 tháng 11 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai thực hiện cách ly tại
nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương đối
với người đã cách ly tập trung ít nhất 7
ngày, có kết quả xét nghiệm PCR
ngày thứ 7 âm tính với Sars-Cov-2

Kính gửi: - Thành viên BCĐ phòng chống dịch huyện;
- Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện;
- Trung tâm Y tế;
- UBND các xã, thị trấn.
Để triển khai thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương đối với
người đã cách ly tập trung ít nhất 7 ngày, có kết quả xét nghiệm PCR ngày thứ 7
âm tính với Sars-Cov-2 trên địa bàn huyện hiệu quả, BCĐ phòng, chống dịch
Covid-19 huyện yêu cầu UBND/BCĐ các xã, thị trấn, Công an, Ban Chỉ huy Quân
sự, Trung tâm Y tế huyện và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, thực hiện
nghiêm hướng dẫn tạm thời “Tổ chức, thực hiện biện pháp cách ly y tế tại nhà,
nơi lưu trú hoặc tương đương trong phòng, chống dịch Covid-19” theo Quyết
định số 3180/QĐ-UBND ngày 20/11/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, đồng thời
giao nhiệm vụ cụ thể cho một số cơ quan, đơn vị như sau:
1. Ban Chỉ huy Quân sự huyện:
- Căn cứ tình hình thực tế, lập danh sách (theo từng xã, thị trấn) các công
dân đã cách ly tập trung ít nhất 7 ngày, có kết quả xét nghiệm PCR ngày thứ 7 âm
tính với Sars-Cov-2, không có các triệu chứng covid-19 tại các cơ sở cách ly tập
trung báo cáo BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện và Chủ tịch UBND xã, thị
trấn có công dân được cách ly để rà soát điều kiện cách ly tại nhà theo quy định;
- Làm các thủ tục hết cách ly tập trung và chuyển về cách ly tại nhà theo
đúng quy định đối với các công dân có đủ điều kiện.
2. Trung tâm Y tế huyện: Tham mưu cho BCĐ phòng, chống dịch Covid19 huyện việc dừng cách ly tập trung, thực hiện cách ly tại nhà theo đúng quy
định.
3. UBND các xã, thị trấn:
- Tiếp nhận và lập danh sách quản lý người thôi cách ly tập trung, chuyển
cách ly tại nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương; Có trách nhiệm thẩm định, xác nhận
đảm bảo đủ điều kiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương theo mẫu (quy
định tại Quyết định 3180/QĐ-UBND ngày 20/11/2021 của UBND tỉnh);
- Ban hành Quyết định đối với người thực hiện cách ly và kết thúc cách ly
tại nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương đảm bảo đủ 14 ngày kể từ ngày thực hiện
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cách ly tập trung; Chỉ đạo việc quản lý, theo dõi việc cách ly y tế trong suốt quá
trình công dân được cách ly tại nhà theo quy đinh;
- Thực hiện xét nghiệm vào ngày thứ 14 trước khi công dân kết thúc cách
ly. Sau khi kết thúc cách ly, yêu cầu công dân theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo.
4. Đối với công dân được thực hiện cách ly tại nhà:
- Người được cách ly trong khu cách ly tập trung phải cách ly tập trung ít
nhất 7 ngày, có kết quả xét nghiệm PCR ngày thứ 7 âm tính với Sars-Cov-2,
không xuất hiện triệu chứng: ho, sốt, đau ngực, khó thở, mất cảm giác… được
xem xét cho cách ly tại nhà;
- Trước khi ra khỏi khu cách ly tập trung phải có bản cam kết tuân thủ
cách ly tại nhà theo mẫu tại quyết định 3180/QĐ-UBND ngày 20/11/2021 của
UBND tỉnh;
- Thực hiện nghiêm việc cách ly tại nhà theo quy định.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện yêu cầu các phòng ban liên
quan và UBND/BCĐ các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- BCĐ tỉnh (B/c);
- TT HU, TT HĐND (B/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- CPVP, CVTH;
- Lưu: VT.
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