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THÔNG BÁO
Về việc tăng cường công tác giám sát, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện 
Nghị quyết số 128/NQCP của Chính phủ

Thực hiện Công văn số 937/UBND-VP ngày 05 tháng 11 năm 2021 của 
Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác giám sát, kiểm soát 
hiệu quả dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện Nghị quyết số 128/NQCP 
của Chính phủ, UBND xã Bắc An thông báo triển khai một số nội dung cụ thể 
như sau: 

- Tiếp tục thực hiện rà soát tất cả những người đi về từ các tỉnh, thành phố 
có số mắc cao (như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An…); 
tăng cường, chủ động giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao, nhất 
là những nơi/địa phương có người về từ vùng dịch, các trường hợp có dấu hiệu 
nghi ngờ mắc bệnh để phát hiện sớm, tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe phù 
hợp và xử lý kịp thời các ổ dịch COVID-19; yêu cầu thực hiện “5 rõ” (rõ người, 
rõ việc, rõ tiến độ, rõ hiệu quả và rõ trách nhiệm) để phát huy vai trò hệ thống 
chính trị cơ sở, đặc biệt là vai trò của Tổ COVID cộng đồng trong giám sát, xét 
nghiệm, theo dõi y tế.

- Tổ Covid cộng đồng rà soát, phát hiện những người về từ thành phố Hồ 
Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An… hoặc các địa bàn dịch cấp 
độ 4, cụ thể như sau: 

+ Những 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) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời 
điểm về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19): Cách 
ly tại nhà/nơi lưu trú 07 ngày kể từ ngày về địa phương, tự theo dõi sức khỏe 07 
ngày tiếp theo và luôn thực hiện Thông điệp 5K; thực hiện xét nghiệm 
SARSCoV2 vào ngày thứ nhất và ngày thứ 07; trong quá trình tự theo dõi sức 
khỏe nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, 
mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định. 

+ Những người tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ vàng 
trên Sổ Sức khoẻ điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm 
quyền cấp): Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày về địa phương và 
luôn thực hiện Thông điệp 5K; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 
nhất, ngày thứ 07 và ngày thứ 14. 

+ Những người chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19: Thực hiện cách ly y 
tế tập trung 14 ngày kể từ ngày về địa phương; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 14 



2

ngày tiếp theo và luôn thực hiện Thông điệp 5K; thực hiện xét nghiệm SARS-
CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14. 

- Tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại 
chúng để những người dân trở về từ khu vực có dịch chủ động khai báo y tế với 
cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét 
nghiệm phù hợp và áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo quy định. Phối hợp 
với lực lượng Công an kiểm soát chặt chẽ việc lưu trú, kịp thời phát hiện các 
trường hợp không tự giác khai báo y tế. 

- Công an xã phối hợp với trạm y tế xã kiểm tra điều kiện cách ly tại nhà, 
nơi lưu trú trước khi cho phép người trở về địa phương cách ly tại nhà; chỉ thực 
hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn 
theo qui định của Bộ Y tế, các trường hợp không đảm bảo thì phải tổ chức cách 
ly tập trung hoặc cưỡng chế đi cách ly tập trung. 

Vậy UBND xã Thông báo để các đơn vị, tổ chức, cá nhân, người dân và 
doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Thành viên BCĐ PCD;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Dương Đức Giang
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