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Cửa Tùng, ngày 28 tháng 10 năm 2021 
 

THÔNG BÁO 

Về việc tăng cường giám sát người trở về từ vùng dịch 
 

            Kính gửi: 

                            - Cấp ủy, Ban quản lý - Tổ Covid Cộng đồng các khu phố; 

                            - Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; 

                            - Các ban ngành, đoàn thể ở thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1926/UBND-YT ngày 26/10/2021 của UBND 

huyện Vĩnh Linh về việc tăng cường công tác giám sát người trở về từ vùng 

dịch, UBND - BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 thị trấn thông báo nội dung 

như sau: 

1. Cấp ủy- BQL- Tổ Covid cộng đồng các khu phố tiếp tục tuyên truyền và 

giám sát người dân thực hiện việc khai báo y tế tại trạm y tế thị trấn khi trở về từ 

các tỉnh, thành phố khác; từ các huyện, thị và thành phố trong tỉnh. 

Công an - BCH Quân sự - Tổ Phản ứng nhanh, Trạm y tế thị trấn, Tổ Covid 

cộng đồng các khu phố tổ chức Giám sát sức khỏe tại nhà đối với công dân trở 

về từ các tỉnh, thành phố có số ca mắc cao như: thành phố Hồ Chí Minh, Bình 

Dương, Đồng Nai, Long An và một số tỉnh, thành khác tùy theo cập nhật của Sở 

Y tế.  

Đồng thời treo biển cảnh báo: “ĐỊA ĐIỂM GIÁM SÁT Y TẾ PHÒNG, 

CHỐNG DỊCH COVID-19” trước cửa nhà đối với công dân được giám sát sức 

khỏe tại nhà để mọi người được biết và không tiếp xúc với người được giám sát. 

2. Hướng dẫn Giám sát sức khỏe tại nhà và có Bản cam kết để thực hiện: 

- Thời gian giám sát sức khỏe tại nhà: 14 ngày kể từ ngày trở về địa 

phương; 

- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu 

trú với những nội dung như sau: 

+ Khai báo sức khỏe hàng ngày cho cán bộ Y tế khu phố. Nếu có dấu hiệu 

sốt, ho, khó thở, đau họng, mệt mỏi, ớn lạnh, mất vị giác phải báo ngay cho 

Trạm Y tế thị trấn để được hướng dẫn kịp thời; 

+ Không được ra khỏi nhà, nơi lưu trú. Nếu bắt buộc phải ra khỏi nhà, nơi 

lưu trú để làm việc hoặc thực hiện công việc cần thiết khác thì phải được sự 

đồng ý của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch thị trấn và thực hiện nghiêm khuyến 

cáo 5K; Không tụ tập, đến nơi đông người; 

+ Phải tuân thủ việc xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 theo yêu cầu của cơ 

quan y tế. 

- Trạm y tế thị trấn phối hợp với Trung tâm y tế huyện, Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị: Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương 



pháp RT-PCR mẫu gộp vào ngày đầu; xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút 

SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7 và ngày thứ 14. 

3. Trường hợp không tuân thủ biện pháp Giám sát y tế tại nhà thì Tổ Phản 

ứng nhanh thị trấn, Tổ Covid cộng đồng khu phố có ý kiến với BCĐ phòng, 

chống dịch Covid-19 thị trấn, gửi đề xuất cách ly tập trung bằng văn bản cho 

Ban chỉ đạo huyện để thực hiện.  

Nhận được thông báo này, đề nghị các ban ngành - đoàn thể ở thị trấn; các 

cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn; Công an - BCH Quân sự - Tổ Phản ứng 

nhanh, Trạm y tế thị trấn; Cấp ủy- BQL - Tổ Covid cộng đồng các khu phố phối 

hợp chặt chẽ để công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn có hiệu 

quả. 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- T.vụ Đảng ủy –HĐND thị trấn; 

- UBND – UBMT thị trấn; 

- Công an, BCH Quân sự thị trấn;  

- Tổ PỨ nhanh, Trạm y tế thị trấn; 

- Lưu VP-VT. 
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