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Kính gửi:  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tinh; 

- Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố; 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc triển khai 

Kế hoạch số 532/KH-UBND An Giang, ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh “Kế hoạch tổ chức cách ly y tế tập trung tại các cơ sở cho thuê lưu 

trú trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang. Sở Y tế đề 

nghị các đơn vị phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các nội dung như sau: 

1. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với các ngành chức 

năng và UBND cấp huyện kiểm tra các yêu cầu chung đối với các khách sạn 

đăng ký làm cơ sở cách ly tập trung theo quy định tại mục IV “Hướng dẫn tạm 

thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do 

người được cách ly tự nguyện chi trả” ban hành kèm theo Quyết định số 

1246/QĐ-BYT của Bộ Y tế. 

2. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với UBND cấp huyện 

tổ chức phân luồng tại cửa khẩu và các khu cách ly tập trung về các khách sạn 

có đăng ký làm khu cách ly, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

tổ chức cho đăng ký, đồng thời, sắp xếp, vận chuyển người có nhu cầu thực hiện 

cách ly y tế tập trung tại khách sạn. Lưu ý phải xác định phân loại các trường 

hợp F1 không có nguy cơ cao để đưa vào cách ly tập trung tại khách sạn cho phù 

hợp, không để F1 trở thành F0 do quy trình vận chuyển người cách ly, quy trình 

lấy mẫu xét nghiệm không đúng quy định. 

3. Giao Trung tâm Y tế cấp huyện làm việc và quán triệt rõ nhiệm vụ, 

quyền hạn của chủ khách sạn, nhân viên khách sạn trong thực hiện nhiệm vụ phối 

hợp cách ly tập trung đối với người nghi nhiễm COVID-19 theo đúng Hướng dẫn 

tại Quyết định số 1246/QĐ-BYT của Bộ Y tế; bố trí nhân lực y tế phục vụ cho 

công tác y tế, hướng dẫn khử trùng và xử lý môi trường tại khách sạn.  



4. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp Trung tâm Y tế cấp 

huyện tập huấn, hướng dẫn cho các khách sạn 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,… 

Sở Y tế yêu cầu lãnh đạo đơn vị khẩn trương triển khai kế hoạch tổ chức 

cách ly y tế tập trung tại các cơ sở lưu trú trong công tác phòng, chống dịch 

COVId-19 trên địa bàn tỉnh An Giang (đính kèm kế hoạch số 532/KH-UBND)./. 
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