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Theo Công văn số 641/UBND-VX ngày 09/02/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bình Dương về việc dỡ bỏ phong tỏa tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương đã thống nhất dỡ bỏ phong tỏa các khu vực phường Phú Hòa, Khu vực 

Đại học Thủ Dầu Một. Bện cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh cũng công bố 

nhiều ổ dịch mới. Sở Y tế thông báo và đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Đối với người về từ Bình Dương: 

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, 

thành phố xem xét các trường hợp đang cách ly tập trung có liên quan đến khu 

vực nói trên, được cho về theo dõi sức khỏe tại nhà và báo cho cơ quan y tế khi 

có vấn đề về sức khỏe.  

- Các trường hợp mới đưa vào cách ly nhưng chưa được xét nghiệm, cho 

về theo dõi sức khỏe tại nhà và báo cho cơ quan y tế khi có vấn đề về sức khỏe; 

tổ chức lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 11/02/2020 (thứ năm). 

2. Đối với người về từ Thành phố Hồ Chí Minh: nếu trong khu vực có ổ 

dịch theo thông báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh 

thì áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. 

Danh sách các ổ dịch được cập nhật trên trang Web của Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh An Giang tại địa chỉ: cdcangiang.vn. 

3. Đối với người về từ các địa phương khác, thực hiện theo hướng dẫn tại 

Công văn số 387/CV-BCĐ ngày 09/02/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 tỉnh An Giang. 

Đề nghị các đơn vị theo dõi liên tục trang Web của Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh An Giang để cập nhật ổ dịch mới và có hướng xử lý thích hợp./. 
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