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                           Kính gửi: 

 
TỐC 

 

 
 

- Các phòng ban, cơ quan, đơn vị; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 
  

Để tiếp tục chủ động thực hiện cách ly y tế trong phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trong thời gian chờ văn bản chỉ đạo của tỉnh, BCĐ phòng chống dịch 

bệnh Covid-19 huyện bổ sung hướng dẫn tạm thời một số nội dung liên quan đến 

các biện pháp cách ly y tế trong phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa bàn huyện 

như sau: 

 1. Thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú trong vòng 14 ngày đối với các 

trường hợp sau:  

 - Các trường hợp đến địa bàn huyện Lệ Thủy từ các tỉnh, thành phố, khu vực 

đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 

 - Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với trường hợp mắc Covid-

19 (F2), thực hiện cách ly tại nhà và hướng dẫn cách tự phòng bệnh và tự theo dõi 

sức khỏe trong khi chờ kết quả xét nghiệm khẳng định (RT-PCR) của F1: 

 + Nếu kết quả xét nghiệm khẳng định của F1 dương tính với SARS-CoV-2 

thì chuyển cấp cách ly F2 lên thành F1. 

 + Nếu kết quả xét nghiệm khẳng định lần 2 của F1 âm tính với SARS-CoV-

2, trên cơ sở đánh giá nguy cơ, dịch tễ để xác định F2 (không tiếp xúc với nguồn 

lây nào khác) được kết thúc việc cách ly tại nhà và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 

trong 14 ngày, nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh phải thông báo ngay 

cho cơ quan y tế hoặc Tổ COVID cộng đồng. 

 2. Các khu cách ly tập trung của huyện, các xã, thị trấn tăng cường công tác 

quản lý công dân đang cách ly y tế và yêu cầu thực hiện các nội dung theo Quyết 

định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn 

cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19”, cụ thể: 
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 - Chấp hành việc cách ly y tế theo quy định, theo nội quy của cơ sở cách ly 

và cam kết thực hiện các biện pháp cách ly y tế, khai báo y tế theo hướng dẫn. 

 - Thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa 

tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khác. Không khạc nhổ bừa bãi. 

 - Đo nhiệt độ cơ thể ít nhất 2 lần (sáng, chiều) trong một ngày và tự theo dõi 

sức khỏe hàng ngày. 

 - Thông báo cho cán bộ y tế được phân công phụ trách theo dõi ngay khi có 

một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh: Sốt hoặc ho, đau họng, khó thở. 

 - Hàng ngày thực hiện việc hạn chế ra khỏi phòng cách ly và hạn chế tiếp 

xúc trực tiếp với người khác trong phân khu cách ly. 

 - Không tụ tập nói chuyện, không ngồi ăn chung, không tổ chức các trò chơi 

trong phòng, hành lang, ngoài sân trong phân khu cách ly. 

 - Giặt, rửa vật dụng cá nhân như quần áo, bát dĩa, cốc chén bằng xà phòng 

hoặc chất tẩy rửa thông thường. 

 - Không sử dụng chung các vật dụng cá nhân như: Cốc chén, bát, đũa, thìa, 

khăn mặt, bàn chải đánh răng... 

 - Đảm bảo ăn uống đủ chất dinh dưỡng, uống đủ nước, vận động cơ thể, tập 

thể dục nhẹ nhàng tại chỗ. 

 - Thu gom riêng khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng đã qua sử dụng vào 

thùng đựng chất thải lây nhiễm. 

 - Thu gom chất thải sinh hoạt khác vào thùng đựng chất thải sinh hoạt. 

 Yêu cầu thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- BCĐ PC dịch COVID-19 huyện; 

- Đăng Website UBND huyện; 

- Lưu: VT, YT. 

KT. TRƯỞNG BAN  

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Đặng Thị Hồng Thắm 
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