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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Số:             /UBND-VX1 

V/v triển khai rà soát, tổ chức cách ly 

đối với các trường hợp liên quan đến ổ 

dịch tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện 

Mê Linh, Hà Nội 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Phúc, ngày    tháng 4 năm  2020 

 

 

Kính gửi:  

 - UBND các huyện, thành phố; 

- Công an tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; 

- Ban quản lý các khu công nghiệp. 

 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện 

Mê Linh, thành phố Hà Nội diễn biến phức tạp, tính đến thời điểm hiện tại, tại 

thôn Hạ Lôi đã có 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và có khả năng 

có thêm trường hợp dương tính do lây nhiễm chéo trong cộng đồng. 

Vĩnh Phúc là tỉnh tiếp giáp ngay huyện Mê Linh, hàng ngày có nhiều 

người qua lại, giao thương, buôn bán hoa trên địa bàn. 

Để phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh COVID-19, hạn chế tối đa 

sự lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn 

tỉnh, yêu cầu UBND các huyện, thành phố; Công an tỉnh; Ban Quản lý các khu 

công nghiệp tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với Ngành Y tế thực hiện 

triển khai rà soát tất cả các trường hợp có liên quan đến ổ dịch tại thôn Hạ Lôi từ 

ngày 20/3/2020 trở lại đây; lập danh sách cụ thể các trường hợp trên để quản lý, 

điều tra dịch tễ, giám sát y tế và thực hiện xét nghiệm COVID-19; tổ chức cách 

ly y tế, cụ thể:  

1. Đối với các trường hợp có tiếp xúc gần với các trường hợp dương 

tính ở thôn Hạ Lôi 

- Tổ chức cách ly, theo dõi điều trị tại cơ sở y tế đến đủ 14 ngày tính từ ngày 

tiếp xúc cuối cùng với các trường hợp dương tính ở thôn Hạ Lôi. Lấy mẫu xét 

nghiệm SARS-CoV-2 tất cả các trường hợp này làm xét nghiệm theo đúng quy định. 

+  Nếu kết quả dương tính thì chuyển sang điều trị cách ly là ca bệnh xác định.  
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+ Nếu kết quả âm tính thì tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe hàng ngày đủ 

14 ngày tính từ ngày tiếp xúc cuối cùng với các trường hợp dương tính. 

- Trong quá trình theo dõi nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh (sốt, 

ho, khó thở, ....) thì tiếp tục lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm SARS-CoV-2. 

- Sau 14 ngày tính từ ngày tiếp xúc cuối cùng với trường hợp dương tính 

nếu không xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh thì kết thúc việc cách ly. 

2. Đối với trường hợp có công việc liên quan đến địa phận của thôn 

Hạ Lôi 

- Thực hiện việc tổ chức cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly của tỉnh 

đến đủ 14 ngày đối với các trường hợp có công việc có liên quan đến địa phận 

của thôn Hạ Lôi. 

- Lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 tất cả các trường hợp này 

theo đúng quy định.  

+ Nếu kết quả dương tính thì chuyển sang cơ sở y tế điều trị cách ly là ca 

bệnh xác định.  

+ Nếu kết quả âm tính thì tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe hàng ngày đủ 

14 ngày tính từ ngày cuối cùng ở địa phận của thôn Hạ Lôi. 

- Kết thúc việc cách ly khi đã đủ 14 ngày tính từ ngày cuối cùng ở địa phận 

của thôn Hạ Lôi. 

- Trong quá tình cách ly nếu có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh (sốt, ho, 

khó thở,...), chuyển sang cơ sở y tế trên địa bàn huyện, thành phố để tiếp tục 

theo dõi, cách ly và điều trị kịp thời. 

3. Đối với trường hợp liên quan với các trường hợp tiếp xúc gần với 

trường hợp dương tính/trường hợp có công việc liên quan đến địa phận của 

thôn Hạ Lôi (thân nhân sống chung cùng hộ gia đình; người tiếp xúc gần) 

- Thực hiện cách ly tại nhà các trường hợp có liên quan với các trường 

hợp tiếp xúc gần với trường hợp dương tính/ trường hợp có công việc liên quan 

đến địa phận của thôn Hạ Lôi (thân nhân sống chung cùng hộ gia đình; người 

tiếp xúc gần) và hướng dẫn cách tự phòng bệnh và tự theo dõi sức khỏe, hàng 

ngày thông báo tình trạng sức khỏe cho cán bộ y tế cơ sở/y tế thôn/trạm y tế 02 

lần/ngày. 

- Kết thúc việc cách ly khi đã đủ 14 ngày tính từ ngày cuối cùng tiếp xúc 

với các trường hợp này. 
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- Trong quá tình cách ly nếu có các biểu hiện sốt, ho, khó thở,...., chuyển 

sang cơ sở y tế trên địa bàn huyện, thành phố để tiếp tục theo dõi, cách ly và 

điều trị kịp thời. 

4. Các trường hợp có liên quan đến trường hợp dương tính làm việc ở 

công ty Sam sung Bắc Ninh 

- Thực hiện cách ly tập trung đối với các trường hợp có tiếp xúc gần với 

trường hợp dương tính này; cách ly tại nhà đối với các trường hợp khác có liên 

quan. Lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tất cả các trường hợp 

cách ly theo quy định. 

- Kết thúc việc cách ly khi đã đủ 14 ngày tính từ ngày cuối cùng tiếp xúc 

với các trường hợp này. 

- Trong quá tình cách ly nếu có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh (sốt, ho, 

khó thở,...), chuyển sang cơ sở y tế trên địa bàn huyện, thành phố để tiếp tục 

theo dõi, cách ly và điều trị kịp thời. 

 Yêu cầu UBND các huyện, thành phố; Công an tỉnh; Ban Quản lý các khu 

công nghiệp tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Sở Y tế nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- TTTU (b/c); 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- CVP và các PCVP UBND tỉnh; 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, VX1 (Tr      b). 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Việt Văn 
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