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____________ 

Số:             /UBND-TH 

V/v tăng cường áp dụng các biện 

pháp cách ly y tế để phòng, chống 

dịch COVID-19 
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
________________________________________ 

Đông Hòa, ngày        tháng 5 năm 2021 

 

 

 

   Kính gửi:  

         - Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành thị xã; 

         - Các cơ quan tỉnh, Trung ương trên địa bàn thị xã; 

         - Mặt trận và các hội, đoàn thể thị xã; 

         - Các Trường THPT trên địa bàn thị xã; 

         - UBND các xã, phường. 

 

 

Thực hiện Công văn số 188/BCĐ ngày 30/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên về việc tăng cường áp dụng các biện pháp 

cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19; UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị, UBND các xã, phường áp dụng các biện pháp cách ly đối với người từ 

vùng dịch đi đến/trở về thị xã Đông Hòa kể từ ngày 31/5/2021, cụ thể như sau: 

1. Cách ly tại cơ sở y tế 

Đối với các trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp xác định mắc COVID-

19 hoặc các trường hợp có yếu tố dịch tễ VÀ có các triệu chứng như: sốt, ho, 

khó thở… 

2. Cách ly tại cơ sở cách ly tập trung 21 ngày 

Đối với người rời khu vực có dịch đang bị cách ly/phong tỏa và các khu 

vực khác theo Thông báo của Bộ Y tế; các trường hợp trong vòng 21 ngày có 

tiếp xúc gần với trường hợp xác định mắc COVID-19 (F1); các trường hợp 

không tuân thủ nghiêm túc việc cách ly tại nhà/nơi lưu trú. 

3. Cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú 21 ngày 

- Đối với các trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2); các trường 

hợp đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao theo các Thông báo khẩn của 

Bộ Y tế; các trường hợp ngay sau kết thúc cách ly điều trị COVID-19. 

- Tất cả các trường hợp từ các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, thành phố Hà 

Nội, thành phố Hồ Chí Minh đi đến/trở về tỉnh Phú Yên (Trừ các trường hợp 

thuộc diện cách ly tại cơ sở y tế hoặc cách ly tập trung nêu trên). 

4. Tự theo dõi sức khỏe 

Đối với trường hợp có đi qua các địa phương có dịch (nhưng không thuộc 

các đối tượng nêu trên), các trường hợp ngay sau kết thúc cách ly tập trung. 
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5. Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 

Đối với các trường hợp áp dụng biện pháp cách ly tại cơ sở y tế, tại cơ sở 

cách ly tập trung, các trường hợp cách ly tại nhà và khi cần thiết theo chỉ định 

của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp. 

6. Thực hiện khai báo y tế bắt buộc 

- Yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, 

đơn vị nhà nước, các doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn thị xã Đông Hòa phải 

thực hiện khai báo y tế bằng một trong các hình thức: cài đặt và sử dụng phần 

mềm truy vết Bluezone kèm thường xuyên bật Bluetooth để ứng dụng hoạt động 

hiệu quả; khai báo y tế điện tử trên trang: https://tokhaiyte.vn của Bộ Y tế. Các 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã triển khai nghiêm túc quét mã QR-Code để 

khai báo y tế tại cơ quan, đơn vị. 

- Các trường hợp đến/trở về từ vùng dịch phải khai báo y tế trực tiếp tại các 

Trạm Y tế nơi cư trú. Nếu có các triệu chứng sốt, ho, khó thở,… hãy gọi điện 

thoại đến số 0963391414 hoặc 0987355181 để được tư vấn trước khi đến các cơ sở 

khám, chữa bệnh. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường khẩn trương triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                            
- Như trên; 

- Sở Y tế; 

- TT Thị ủy, TT HĐND thị xã;                                                                            
- Chủ tịch, PCT UBND thị xã; 

- Các ban, ngành thuộc Thị ủy; 

- Chánh, PCVP HĐND&UBND thị xã; 

- TV BCĐ PC dịch COVID-19 thị xã; 

- Cổng TTĐT thị xã; 

- Lưu: VT, Minh. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hồng 
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