
UBND TỈNH AN GIANG  

SỞ Y TẾ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 398/SYT-NVY 

V/v tích cực rà soát, lấy mẫu xét 

nghiệm, giám sát sức khoẻ người về từ 

huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 

An Giang, ngày  16  tháng 01 năm 2021 

 

Kính gửi:  

     - Bệnh viên Đa khoa Trung tâm An Giang; 

     - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

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

        

Thực hiện công văn số 984/CV-BCĐ ngày 15/02/2021 của Ban chỉ đạo 

Quốc gia về phòng chống COVID 19; Công văn số 114/UBND-KGVX của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang ngày 15/02/2021 về việc tích cực rà soát, lấy mẫu xét 

nghiệm, giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, Hải Dương. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau:  

- Tăng cường công tác truyền thông, thông tin rộng rãi trên các phương 

tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân đã từng đi đến, về từ huyện Cẩm 

Giàng, tỉnh Hải Dương trong thời gian từ ngày 15/01/2021 đến nay chủ động 

liên hệ với Trạm Y tế xã, phường hoặc cơ sở y tế gần nhất nơi đang lưu trú để 

khai báo y tế, hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và có biện pháp 

giám sát sức khỏe theo quy định: 

+ Tất cả các trường hợp trở về An Giang từ huyện Cẩm Giàng cùng các địa 

điểm đang thực hiện phong tỏa tại tỉnh Hải Dương và các địa bàn khác, phải áp 

dụng biện pháp cách ly y tế tập trung đủ 14 ngày kể từ khi rời khỏi vùng dịch; 

tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 cho những người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh 

Hải Dương và các thành viên sống trong cùng gia đình một cách triệt để; 

+ Các trường hợp về từ tỉnh Hải Dương nhưng không liên quan các địa 

điểm đang phong tỏa, thực hiện cách ly tại nhà; 

+ Nếu các trường hợp trên đã qua 14 ngày kể từ khi rời vùng dịch: thực 

hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà. 

 - Khẩn trương tổ chức truy vết, điều tra, xử lý ổ dịch ngay khi phát hiện các 

trường hợp nghi ngờ hoặc mắc COVID-19 và báo cáo kịp thời theo quy định. 

- Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hướng dẫn việc thu thập số liệu 

các trường hợp về từ vùng dịch; gấp rút trao đổi với Bệnh viện Đa khoa Trung 

tâm An Giang thực hiện việc xét nghiệm theo công văn số 984/CV-BCĐ ngày 
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15/02/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống COVID-19, Công văn số 

114/UBND-KGVX ngày 15/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 

- Các Bệnh viện tuyến tỉnh, Trung tâm Y tế tuyến huyện tích cực chuẩn bị 

các phương án sẵn sàng tiếp nhận điều trị các trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh 

COVID-19 theo quy định. 

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

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

                      GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

                      Từ Quốc Tuấn 
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