UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
BAN CHỈ ĐẠO TỈNH
PC DỊCH BỆNH COVID-19

Số: 1115

/BCĐ-YT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 10 tháng 03 năm 2021

V/v tiếp tục tăng cường công tác
phòng chống dịch COVID-19
trên địa bàn tỉnh.

Kính gửi:
- Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố;
HỎA TỐC
- Bệnh viện Bà Rịa;
- Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Biên phòng Tỉnh;
- Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;
- Công an Tỉnh.
Tình hình dịch COVID-19 vẫn còn đang diễn ra phức tạp, nhằm đảm bảo
công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh được duy trì hiệu quả,
Sở Y tế, Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19
tỉnh, đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung cụ thể sau:
1. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành
phố
- Ban Chỉ đạo chống dịch COVID-19 thành phố Vũng Tàu, huyện Đất Đỏ
cần đảm bảo tuân thủ theo các hướng dẫn tại Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày
20/3/2020 của Bộ Y tế 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
tự nguyện chi trả”. Quản lý chặt chẽ các cơ sở cách ly, người nhập cảnh.
Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
tại các cơ sở cách ly.
- Ban Chỉ đạo chống dịch COVID-19 thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ,
huyện Long Điền; Bệnh viện Bà Rịa đảm bảo tuân thủ theo các hướng dẫn tại
Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành
“Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng chống dịch Covid19”. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống
dịch tại các cơ sở cách ly.
- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp cách ly đối với các người
cách ly tại các cơ sở cách ly, không để lây nhiễm trong thời gian thực hiện cách
ly và tại các cơ sở cách ly. Đặc biệt lưu ý:
+ Tuyệt đối không cho phép người không có nhiệm vụ vào khu vực cách
ly và tiếp xúc với người đang thực hiện cách ly;

+ Người đang cách ly tuyệt đối không được ra khỏi khu cách ly và có
hình thức xử lý nghiêm khắc đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm;
+ Quản lý các cở sở cách ly tuyệt đối không cho phép mang hàng hóa, đồ
vật, thức ăn, đồ uống,… ngoài quy định vào cơ sở cách ly.
+ Chỉ cho phép người cách ly được hoàn thành cách ly khi thực hiện cách
ly tập trung đủ 14 ngày và có 02 lần xét nghiệm kết quả âm tính với Virút
SARS-CoV-2.
+ Sau khi kết thúc thời gian thực hiện cách ly tập trung, tiếp tục thực hiện
nghiêm việc giám sát y tế, theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo và yêu cầu
các trường hợp nhập cảnh hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, thường xuyên
áp dụng các biện pháp phòng hộ cá nhân.
- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 các huyện, thị xã, thành
phố thực hiện nghiêm việc quản lý các trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú
theo đúng hướng dẫn tại Quyết định 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế
về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch
Covid-19”. Đảm bảo giám sát đủ 14 ngày đối với người sau khi hoàn thành cách
ly tập trung. Xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân để xảy ra các sai phạm làm dịch
Covid-19 xâm nhập và lây nhiễm trong cộng đồng; Đồng thời theo dõi chặt chẽ
các đối tượng đang thực hiện hình thức tự theo dõi sức khỏe tại nhà.
- Chỉ đạo các đơn vị, cơ quan liên quan trên địa bàn thực hiện tổ chức rà
soát các đối tượng lưu trú; không để sót, lọt các đối tượng nhập cảnh trái phép.
2. Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh:
Chỉ đạo Quân sự các địa phương thành lập các Tổ bảo đảm tiếp nhận người
cách ly tại các cơ sở cách ly; tổ chức bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội khu
vực cách ly; sẵn sàng lực lượng xử lý các tình huống.
3. Công an Tỉnh:
- Tiếp tục sẳn sàn ứng phó, bảo đảm an ninh tại các khu vực trong và ngoài
các cơ sở cách ly tập trung, sẵn sàng lực lượng xử lý các tình huống;
- Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 địa phương và các cơ
quan liên quan tổ chức rà soát các đối tượng lưu trú trên toàn tỉnh, không để sót,
lọt các đối tượng nhập cảnh trái phép;
- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng
Tỉnh và nhân dân tuyên truyền, vận động, đấu tranh xử lý nghiêm các trường
hợp gây rối an ninh trật tự khu vực cách ly, tung tin không đúng về tình hình
dịch, gây hoang mang trong cộng đồng.

4. Bộ Chỉ huy Biên phòng Tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu:
- Tiếp tục chỉ đạo các lực lượng thực hiện tốt các biện pháp kiểm soát chặt
chẽ biên giới biển, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các đường dây đưa người
nhập cảnh trái phép; không để sót, lọt các đối tượng nhập cảnh trái phép.
Sở Y tế, Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh phòng chống dịch
COVID-19, đề nghị các đơn vị, địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Đ/c Nguyễn Văn Thọ - CT UBND Tỉnh;
Trưởng BCĐ (báo cáo);
- Đ/c Trần Văn Tuấn – PCT UBND Tỉnh;
Phó Trưởng BCĐ (báo cáo);
- Thành viên BCD PCD COVID-19 Tỉnh;
- VP UBND Tỉnh;
- Các PGĐ Sở (để biết);
- Thành viên BCD PCD ngành Y tế;
- PYT các huyện, thị, thành;
- Các phòng SYT;
- Lưu VT-NV.
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