UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH NAM ĐỊNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1013 /UBND-VP7
V/v cách ly y tế cho trường hợp F1 đã tiêm
đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19

Kính gửi:

Nam Định, ngày 29 tháng 12 năm 2021

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định.

Thực hiện Công văn số 10696/BYT-MT ngày 16/12/2021 của Bộ Y tế
về việc cách ly y tế cho trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi
bệnh COVID-19. Để đáp ứng tình hình dịch bệnh tại tỉnh, kịp thời điều chỉnh
các biện pháp đáp ứng công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn
tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Nam Định thực hiện một số
nội dung sau:
1. Đối với các trường hợp F1 là người 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 cuối cùng đã được tiêm ít
nhất 14 ngày và không quá 06 tháng hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy ra
viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19) trong vòng 06 tháng tính đến thời
điểm được xác định là F1:
- Áp dụng biện pháp cách ly y tế 07 ngày tại nhà, nơi lưu trú (nếu đủ
điều kiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo quy định), tự theo dõi sức khoẻ trong
07 ngày tiếp theo và tuân thủ 5K; nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như
ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác... thì thông báo ngay cho cơ quan y
tế để theo dõi và xử trí theo quy định;
- Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RTPCR hoặc xét nghiệm bằng kháng nguyên nhanh 02 lần (lần 1 khi bắt đầu thực
hiện cách ly, lần 2 vào ngày thứ 7).
2. Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc quản lý, giám sát cách ly đảm bảo an
toàn phòng, chống dịch; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện.
Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân các huyện, thành phố Nam Định tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/c PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- Các Huyện ủy, Thành ủy;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Nam Định;
- Cổng TTĐT tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP2, VP7.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Lê Đoài

