
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CHỢ MỚI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

Số: 70/UBND-TH Chợ Mới, ngày 10 tháng 01 năm 2022 
V/v chấn chỉnh công tác quản lý, 

chăm sóc F0 cách ly, điều trị tại nhà 
 

  

  

Kính gửi:  

 - Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành huyện; 

 - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
  

  

Thời gian gần đây, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

huyện nhận được phản ánh của người dân về việc người dân tự xét 

nghiệm có kết quả dương tính, người dân đã được  xác định là F0, nhưng 

không thể liên hệ được các trạm y tế xã, thị trấn để được tư vấn, cấp phát 

túi thuốc điều trị COVID-19. 

Để chấn chỉnh tình trạng này, nhằm bảo vệ sức khỏe người dân 

sớm nhất, tốt nhất. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới yêu cầu 

Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện các nội dung sau: 

1. Giao Trung tâm y tế huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn chỉ đạo trạm y tế, trạm y tế lưu động xã, thị trấn theo dõi cấp 

phát túi thuốc điều trị COVID-19 cho tất cả trường hợp F0 đang cách ly 

điều trị tại nhà trong vòng 04 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin của người 

dân. Túi thuốc điều trị COVID-19 tại nhà phải đúng thành phần theo 

hướng dẫn của Sở Y tế, đặc biệt lưu ý tuân thủ chỉ định và cấp phát 

thuốc Mulnopiravir theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Bên cạnh đó, tất cả các trạm y tế, trạm y tế lưu động các xã, thị 

trấn phải phân công nhân viên y tế trực đường dây nóng 24/24 tất cả các 

ngày trong tuần để giải đáp các thắc mắc, hướng dẫn người dân về 

phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là tư vấn, khám chữa bệnh tại 

nhà cho người F0; tiếp nhận danh sách người F0 do các nơi chuyển đến 



hoặc người dân tự khai báo sau khi tự xét nghiệm và có kết quả dương 

tính với SARS-CoV 2. 

2. Trong trường hợp người bị F0 không liên hệ được qua số điện 

thoại của cá nhân, đơn vị (trạm y tế, UBND các xã, thị trấn) để được hỗ 

trợ tư vấn, khám chữa bệnh tại nhà cho F0; không được cấp phát túi 

thuốc điều trị COVID-19 tại nhà cho F0 hoặc cấp phát túi thuốc nhưng 

không đúng thành phần theo hướng dẫn của Sở Y tế để người dân phản 

ánh đến Ủy ban nhân dân huyện thì cá nhân, người đứng đầu đơn vị đó 

phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.  

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường hơn  nữa công tác 

tuyên truyền trên mọi phương tiện thông tin đại chúng hướng dẫn người 

dân chủ động liên hệ cơ sở y tế, chính quyền địa phương sớm nhất nếu 

phát hiện bị nhiễm COVID-19 để được tư vấn, cấp phát thuốc điều trị kịp 

thời, hạn chế bệnh chuyển biến nặng và nguy cơ tử vong; đồng thời, 

tuyệt đối không để người bị nhiễm giấu bệnh và tự mua thuốc điều trị.  

4. Giao Trung tâm Y tế huyện hướng dẫn chuyên môn và tăng 

cường kiểm tra, giám sát hoạt động chăm sóc, quản lý F0 cách ly điều trị 

tại nhà trên địa bàn các xã, thị trấn để kịp thời chấn chỉnh nếu có sai 

phạm. 

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới yêu cầu Thủ trưởng các ban 

ngành, đoàn thể huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ 

chức triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh An Giang (để báo cáo); 

- Thường trực HU, HĐND huyện; 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Ban Chỉ đạo PCDB COVID-19 huyện; 

- Cổng Thông tin Điện tử huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lưu: VT, TH(V). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đoàn Thanh Lộc 
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