ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5317 /UBND-KGVX

Quảng Nam, ngày 15 tháng 8 năm 2021

V/v tăng cường quản lý, giám sát y tế
đối với người đến/ở/về từ tỉnh Quảng
Ngãi trước tình hình dịch bệnh Covid19 diễn biến ngày càng phức tạp

Kínhgửi:
- Các Sở, Ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh trên địa
bàn tỉnh.
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương
trong cả nước, đặc biệt trong những ngày gần đây số ca mắc mới trong cộng đồng
tăng cao tại tỉnh Quảng Ngãi, để kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19; UBND tỉnh đề
nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, địa
phương liên quan thực hiện cách ly tập trung đối với người đến/ở/về từ tỉnh Quảng
Ngãi như sau:
1. Đối với người đến/ở/về từ tỉnh Quảng Ngãi (kể cả người đã tiêm đủ 2 liều
vắc xin phòng bệnh Covid 19, người đã có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2)
phải thực hiện cách ly tập trung ít nhất 7 ngày (lấy mẫu xét nghiệm 2 lần, vào ngày
thứ nhất và ngày thứ bảy), tiếp tục cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày (phải có Đơn
cam kết việc thực hiện cách ly tại nhà theo hướng dẫn tại Công văn số 5599/BYTMT của Bộ Y tế) và tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo (không
ra ngoài phạm vi của Tổ Giám sát và Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid19 tại cộng đồng); chịu sự giám sát nghiêm ngặt của UBND cấp xã nơi lưu trú và
Tổ Giám sát - Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng.
Thời điểm áp dụng kể từ 06 giờ 00 ngày 16/8/2021 đến khi có thông báo mới.
2. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm việc quản lý,
giám sát cách ly, bàn giao và theo dõi, giám sát y tế sau cách ly, tuyệt đối không để
lây nhiễm chéo trong khu cách ly và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.
3. Công văn này thay thế Điểm 2, Công văn số 4924/UBND-KGVX ngày
02/8/2021 của UBND tỉnh./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
Nơi nhận:
KT. CHỦ TỊCH
- Như trên;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
PHÓ CHỦ TỊCH
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Báo Q Nam, Đài PT-TH Q Nam, Cổng
thông tin điện tử tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KGVX.
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