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V/v hướng dẫn tạm thời cách ly tập 

trung tại khách sạn trong phòng, 

chống dịch COVID-19 

An Giang, ngày 27 tháng 03 năm 2020     

     

   Kính gửi:  

        - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

        - Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố; 

        - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

        - Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố. 

 

 Ngày 20/03/2020, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1246/QĐ-BYT về việc 

ban hành “Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, 

chống dịch COVID-19 do người được cách ly tư nguyện chi trả” (sau đây gọi tắt 

là Quyết định số 1246/QĐ-BYT). 

 Sở Y tế thông báo đến các đơn vị biết nội dung Quyết định 1246/QĐ-BYT 

(gửi kèm) và đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

 Phổ biến các yêu cầu, điều kiện và thủ tục cho các khách sạn có nguyện 

vọng làm cơ sở cách ly, gửi đề nghị về Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19  

tuyến huyện trên địa bàn ra quyết định thành lập. 

 2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: 

 - Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các khách sạn (sau khi có quyết định 

thành lập) về thiết lập và triển khai cách ly tập trung, khử trùng và xử lý môi 

trường tại khách sạn, phòng chống lây nhiễm cho nhân viên khách sạn. 

 - Tổ chức phân luồng tại cửa khẩu và báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng chống 

dịch COVID-19 để sắp xếp, vận chuyển người có nhu cầu thực hiện cách ly y tế 

tập trung tại khách sạn do người phải cách ly tự nguyện chi trả. 

 - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện cách ly tại khách sạn. 

 3. Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã: 

- Tham gia làm Trưởng ban điều hành cách ly tại khách sạn theo sự phân 

công của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. 

- Chỉ đạo cơ quan công an, dân phòng địa phương tham gia thực hiện nhiệm 

vụ tại khách sạn theo hướng dẫn tại Quyết định số 1246/QĐ-BYT. 



           4. Trung tâm y tế huyện, thị, thành phố: 

- Bố trí cán bộ (hoặc phân công Trạm Y tế) thường trực làm công tác y tế, 

hướng dẫn và giám sát công tác khử trùng, xử lý môi trường, phòng chống lây 

nhiễm tại khách sạn. 

- Hướng dẫn người được cách ly làm đơn đề nghị cách ly tại khách sạn theo 

mẫu Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 1246/QĐ-BYT. 

          - Sau khi kết thúc nhiệm vụ cách ly, đề nghị khách sạn tổng hợp, báo cáo 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp huyện về kết quả thực hiện, để ban 

hành quyết định kết thúc nhiệm vụ thực hiện cách ly y tế tập trung của khách sạn. 

 Đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP. UBND tỉnh; 

- Ban Giám đốc SYT; 

- Lưu: VT, NVY. 
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