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Kính gửi:   

- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện Bảo Lâm; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 Thực hiện Công văn số 01/UBND-VX ngày 02/01/2022 của UBND tỉnh 

Cao Bằng, về việc tăng cường công tác kiểm soát phòng, chống COVID-19 trên 

địa bàn tỉnh.  

Hiện nay, việc thực hiện cách ly F1 tại nhà, cơ sở lưu trú có nhiều trường 

hợp chưa thực hiện nghiêm túc theo quy định dẫn đến khi các trường hợp F1 này 

chuyển thành F0 kéo theo rất nhiều trường hợp khác được xác định là F1 tăng 

đột biến do có tiếp xúc gần, làm nguy cơ tăng số ca mắc, ảnh hưởng đến hoạt 

động của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ tại Công điện số 1850/CĐ-TTg ngày 31/12/2021 về tăng cường thực 

hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch năm 

2022, để bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện 

Bảo Lâm, đặc biệt trong dịp nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2022, 

Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 1. Các trường hợp được xác định là F1 được thực hiện cách ly y tế tại 

nhà, nơi lưu trú (07 ngày) và tự theo dõi sức khoẻ trong 07 ngày tiếp theo 

(tổng số 14 ngày) khi đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Công văn số 

3570/CV-TTCH1, cụ thể: “Đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ xanh 

trên Sổ Sức khoẻ điện tử hoặc Giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ 

quan có thẩm quyền cấp), liều thứ 2 đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 

06 tháng hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm 

được xác định là đối tượng F1”. Tuy nhiên trong trường hợp F1 thuộc các 

phòng, ban ngành, địa phương không bảo đảm các điều kiện cách ly tại nhà, tại 

cơ quan, đơn vị, tại nơi lưu trú (không có phòng riêng; không có khu vệ sinh 

riêng; không bảo đảm cách biệt hoàn toàn với người thân, đồng nghiệp trong quá 

trình thực hiện cách ly...) theo quy định thì thực hiện cách ly tập trung. 

 2. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn 

Theo chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường công tác kiểm tra, xử lý 

các tổ chức, cá nhân vi phạm công tác phòng, chống dịch COVID-19, các 

trường hợp F0, F1 điều trị, cách ly tại nhà, tại cơ quan, đơn vị, tại nơi lưu trú 

                                           
1 Ngày 17/12/2021 của Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 về việc cách ly y tế cho trường hợp F1 đã tiêm 

đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19. 



thuộc phạm vi quản lý. Lập danh sách các trường hợp F1 của cơ quan, đơn vị 

mình gửi ngành y tế, UBND cấp huyện, cơ quan có thẩm quyền để phối hợp, 

thực hiện việc cách ly, phòng chống dịch theo đúng quy định. 

Quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người 

dân nghiêm túc thực hiện đầy đủ Thông điệp 5K của Bộ Y tế; khuyến khích người 

dân hạn chế đến các địa điểm có nguy cơ cao, các sự kiện tập trung đông người; 

tăng cường quét mã QR-Code để phục vụ công tác truy vết khi cần thiết. 

Không tổ chức các hoạt động đến thăm, chúc mừng các cơ quan, đơn vị 

khác trong dịp đầu năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán năm 2022. 

Không tổ chức Hội nghị tổng kết tập trung trực tiếp khi không kiểm soát được 

thành phần tham dự và các điều kiện đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19, 

chuyển hình thức tổng kết bằng văn bản, hội nghị Online trực tuyến cho phù hợp. 

3. Trung tâm y tế 

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, lựa chọn địa điểm thực hiện việc cách ly tập 

trung đối với các trường hợp F1 trên địa bàn không bảo đảm các điều kiện cách 

ly tại nhà, tại cơ quan, đơn vị, tại nơi lưu trú nêu tại khoản 1 để thực hiện cách ly 

tập trung. 

Tiếp tục thực hiện công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân 

theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Tỉnh, huyện; bảo đảm 

thuốc, ô xy y tế, giám sát dịch, chăm sóc và điều trị người nhiễm ngay tại cơ sở. 

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng mô hình tổ 

chăm sóc y tế lưu động để kịp thời theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra sức khỏe cho 

các trường hợp F0 điều trị tại nhà, các trường hợp F1 thực hiện cách ly tại nhà. 

Thực hiện thông báo số điện thoại của các tổ chăm sóc y tế lưu động để người 

dân có thể liên lạc khi cần thiết theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công 

văn số 3697/UBND-VX2, UBND huyện Công văn số 2373/UBND-PYT3. 

Căn cứ ý kiến trên, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc, khẩn trương triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, PYT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Văn Lương 

 

                                           
2 Ngày 29/12/2021 của Chủ tịch UBND tinh về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong dịp 

Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2022. 
3 Ngày 29/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong dịp 

Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2022. 
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