
UBND HUYỆN ĐOAN HÙNG 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG 

CHỐNG DỊCH COVID-19 
 

Số:          /CV-BCĐ 
V/v rà soát, truy vết các trường hợp 

đến/trở về từ Bệnh viện Hữu Nghị 

Việt Đức - Hà Nội 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đoan Hùng, ngày      tháng 10 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, đơn vị: Y tế, Trung tâm Y tế huyện; 

- Các ban ngành, đoàn thể; 

- Thành viên Ban chỉ đạo PC Covid-19 huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trạm y tế các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 2827/SYT-NVY&QLHN của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ ngày 

02/10/2021 về việc rà soát, truy vết các trường hợp đến/trở về từ Bệnh viện Hữu 

Nghị Việt Đức - Hà Nội (Có Văn bản gửi kèm). 

Để có biện pháp đáp ứng kịp thời trong phòng chống dịch COVID-19, Ban chỉ 

đạo phòng chống Covid-19 huyện Đoan Hùng đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Tổ chức thông báo đến cán bộ, người lao động và toàn thể nhân dân trên địa 

bàn: Những người từng đến/trở về từ Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức (Số 40 Tràng Thi, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội) kể từ ngày 15/9/2021 đến ngày 30/9/2021 cần đến ngay đến cơ sở 

y tế gần nhất để khai báo y tế và được hỗ trợ, tư vấn, giám sát, tổ chức cách ly y tế kịp 

thời. 

2. UBND và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các xã, thị trấn chỉ đạo 

trạm y tế khẩn trương rà soát, cập nhật danh sách tất cả những người đã từ đến/trở về từ 

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức kể từ ngày 15/9/2021 đến ngày 30/9/2021 để áp dụng 

các biện pháp cách ly y tế tại nhà trong vòng 14 ngày kể từ ngày trở về nơi cư trú. 

3. Báo cáo gửi 01 bản về phòng Y tế để báo cáo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh, 01 bản về Trung tâm Y tế huyện để làm căn cứ thực hiện nghiệp vụ y tế cho các  

đối tượng truy vết theo địa chỉ email: phongytehuyendoanhung@gmail.com và 

baocaocovid19doanhung@gmail.com chậm nhất đến 10h00 ngày 04/10/2021 để tổng 

hợp. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như kg; 

- TT HU (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ PCD COVID-19 huyện; 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Hùng 
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