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____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 6917 /UBND-TH

Đông Hòa, ngày 16 tháng 11 năm 2021

Độc
lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________________________

V/v tiếp tục triển khai Nghị quyết
số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021
của Chính phủ

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn thị xã;
- UBMTTQ Việt Nam và các hội, đoàn thể thị xã;
- UBND các xã, phường.

UBND thị xã tiếp nhận Công văn số 3955/SYT-NVY ngày 11/11/2021 của
Sở Y tế tỉnh Phú Yên về việc tiếp tục triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày
11/10/2021 của Chính phủ; UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn
thể và UBND các xã, phường thực hiện một số nội dung sau:
1. Tăng cường chủ động rà soát, giám sát, lấy mẫu xét nghiệm các trường
hợp có nguy cơ cao đến từ địa bàn có dịch theo hướng dẫn tại Quyết định số
4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 và Công điện số 1700/CĐ-BYT ngày 25/10/2021
của Bộ Y tế
- Tất cả người về từ vùng dịch đến/về thị xã Đông Hòa phải thực hiện lấy
mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo chỉ đạo của UBND thị xã tại Công văn số
6810/UBND-TH ngày 11/11/2021 và hướng dẫn của Sở Y tế tại Kế hoạch số
3944/KH-SYT ngày 10/11/2021 (đính kèm) (không đưa ra các yêu cầu người dân
phải trình kết quả xét nghiệm khi vào địa bàn thị xã).
- Về tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe:
Đối tượng

Hình thức cách ly

Người đã tiêm đủ liều vắc
xin phòng COVID-19;
Người đã khỏi bệnh
COVID-19 trong vòng 6
tháng tính đến thời điểm
về địa phương
Người tiêm chưa đủ liều
vắc xin phòng COVID-19

- Tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi
lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày
về địa phương.
- Nghiêm túc thực hiện Thông
điệp 5K.

Lưu ý

Trong quá trình tự
theo
dõi sức
khỏe/cách ly y tế
tại nhà, nếu có dấu
hiệu bất thường về
sức khỏe như ho,
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú 07 sốt, khó thở, đau
rát họng, mất vị
ngày kể từ ngày về địa phương.
- Theo dõi sức khỏe 07 ngày tiếp giác thì báo cho cơ
theo và luôn thực hiện 5K.
quan y tế để theo
Người chưa tiêm vắc xin - Cách ly 14 ngày kể từ ngày về dõi và xử trí theo
quy định.
phòng COVID-19
địa phương.
- Tiếp tục tự theo dõi sức khỏe
trong 14 ngày tiếp theo và thực
hiện 5K.
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- Căn cứ để xác định đối tượng:
+ Tiêm đủ liều vắc xin: thẻ xanh trên Sổ sức khoẻ điện tử hoặc giấy chứng
nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp.
+ Người khỏi bệnh COVID-19: có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh
COVID-19.
+ Tiêm chưa đủ liều vắc xin: thẻ vàng trên Sổ sức khoẻ điện tử hoặc giấy
chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Những người đã tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 hoặc khỏi bệnh
COVID-19 tại nước ngoài thì việc kiểm tra và công nhận giấy chứng nhận tiêm
chủng, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc các giấy tờ tương đương khác của
nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao và Sở Ngoại vụ.
2. Các cơ quan, công sở, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở kinh doanh dịch
vụ, siêu thị (sau đây gọi là cơ sở lao động)
- Thực hiện nghiêm việc tự tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho
người lao động: (1) lấy mẫu xét nghiệm khi có một trong các biểu hiện triệu chứng
sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở… hoặc có yếu tố
dịch tễ; (2) lấy mẫu xét nghiệm khi bắt đầu tổ chức lại sản xuất; (3) lấy mẫu xét
nghiệm ngẫu nhiên người lao động có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19. Thực
hiện lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp gộp mẫu khi lấy mẫu xét nghiệm định
kỳ, sàng lọc: xét nghiệm kháng nguyên nhanh (gộp 3-5) hoặc xét nghiệm RT-PCR
(gộp 10-20).
- Tần suất lấy mẫu xét nghiệm, tỷ lệ lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên cho
người lao động có nguy cơ lây nhiễm cao, thực hiện trong giai đoạn hiện nay tương
ứng với cấp độ dịch của thị xã như sau:
STT

Đối tượng

Tần suất lấy mẫu xét nghiệm
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Người lao động có nguy cơ cao (tổ trưởng Lấy mẫu xét nghiệm 02
tổ sản xuất, quản đốc phân xưởng, lãnh đạo tuần/lần tối thiểu cho 5-10%
công ty, lễ tân,…).
người lao động.
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Người cung cấp dịch vụ trực tiếp cho Lấy mẫu xét nghiệm 02
CSSXKD (cung cấp suất ăn, thực phẩm, tuần/lần cho toàn bộ người lao
nguyên vật liệu, dịch vụ bảo vệ, vệ sinh).
động.

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh (quy mô trên 50 công nhân/người lao động)
xây dựng Phương án tổ chức lưu trú tập trung, cách ly và tổ chức sản xuất/kinh
doanh khi có dịch tại cơ sở lao động, trình Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch
COVID-19 thị xã phê duyệt; tổ chức diễn tập tình huống và chủ động triển khai khi
có dịch xâm nhập vào cơ sở.
Dừng áp dụng các nội dung có liên quan đến tần suất, tỷ lệ xét nghiệm,
phương án lưu trú tập trung, cách ly, tổ chức sản xuất khi có dịch tại cơ sở lao
động tại các văn bản số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021, 6565/BYT-MT ngày
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12/8/2021, 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021, 8228/BYT-MT ngày 30/9/2021 của Bộ
Y tế.
3. UBND các xã, phường thường xuyên tổ chức đánh giá cấp độ dịch trên
địa bàn quản lý và triển khai các giải pháp phòng, chống dịch phù hợp với cấp độ
dịch theo quy định Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số
4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường khẩn trương triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Thị ủy;
- Thường trực HĐND thị xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- Chánh, PCVP HĐND&UBND thị xã;
- Cổng TTĐT thị xã;
- Lưu: VT, Minh.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hồng

