
UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ Y TẾ 
 

Số:            /SYT-NVY 
V/v quản lý đối tượng về từ  

các ổ dịch đang hoạt động trong nước 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Ninh Bình, ngày        tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi: 

         - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình; 

         - Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 
 

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại một số 

địa phương trong cả nước, trong đó có tỉnh tiếp giáp Ninh Bình là Hà Nam; đặc 

biệt trong bối cảnh dịch trong cộng đồng bùng phát trở lại đúng thời điểm nghỉ 

lễ 30/4 và 01/5 nên nhu cầu đi lại, tập trung đông người tăng cao làm tăng nguy 

cơ lây lan dịch bệnh. 

Để kiểm soát, quản lý hiệu quả các đối tượng nguy cơ có tiền sử đi về từ 

các ổ dịch đang hoạt động, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc nghiêm túc 

triển khai rà soát, quản lý các đối tượng liên quan đến các ổ dịch tại Việt Nam 

như sau: 

1. Đối với người tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc Covid-19 (F1) hoặc 

có mặt tại các địa điểm, phương tiện giao thông có nguy cơ do Bộ Y tế 

thông báo 

Rà soát, lập danh sách, tổ chức cách ly tập trung ngay, thời gian cách ly 

tối thiểu 14 ngày kể từ ngày áp dụng biện pháp cách ly và lấy mẫu xét nghiệm ít 

nhất 03 lần (vào ngày thứ 1, ngày thứ 6 và ngày thứ 14) bằng phương pháp 

Realtime RT-PCR đối với toàn bộ đối tượng có tiền sử tiếp xúc gần (F1) dưới 

2m với bệnh nhân mắc Covid-19 hoặc đã đi / đến các địa điểm, các phương tiện 

giao thông có nguy cơ trong thời điểm nguy cơ do Bộ Y tế thông báo.  

Những người tiếp xúc với các đối tượng này (F2) phải được lấy mẫu xét 

nghiệm ít nhất 01 lần bằng phương pháp Realtime RT-PCR và cách ly tại nhà 

hoặc nơi lưu trú tối thiểu 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với người có yếu 

tố nguy cơ (F1). 

Những người tiếp xúc vòng 3 (F3) cần được lập danh sách để quản lý, dự 

phòng trường hợp người tiếp xúc vòng trước có xét nghiệm dương tính với 

SARS-CoV-2. 

2. Đối với người có tiền sử đi về từ các ổ dịch đang hoạt động (quy mô 

tổ dân phố/thôn xóm/đơn vị...) hoặc nơi đang có lệnh phong tỏa 

Người trở về từ các tổ dân phố/thôn xóm/đơn vị... có ổ dịch đang hoạt 

động và nơi đang có lệnh phong tỏa cần được cách ly tập trung tối thiểu 14 ngày 

kể từ ngày áp dụng biện pháp cách ly và lấy mẫu xét nghiệm ít nhất 03 lần (vào 

ngày thứ 1, ngày thứ 6 và ngày thứ 14)  bằng phương pháp Realtime RT-PCR. 
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3. Đối với người có tiền sử đi về từ các ổ dịch trong cộng đồng (quy mô 

tổ dân phố/thôn xóm/đơn vị...) đã gỡ bỏ lệnh phong tỏa nhưng chưa kết thúc 

ổ dịch  

Đối với người về Ninh Bình từ các ổ dịch đã có thông báo gỡ bỏ lệnh phong 

tỏa trong phòng chống dịch Covid-19 mà chưa công bố kết thúc ổ dịch (chưa đủ 28 

ngày tính từ ngày ca bệnh cuối cùng được cách ly y tế) thì vẫn phải khai báo y tế, 

cách ly y tế tại nhà hoặc nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày rời ổ dịch, lấy mẫu để xét 

nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR ít nhất 02 lần vào ngày 

đầu tiên và ngày cuối cùng của giai đoạn cách ly. 

4. Đối với người về Ninh Bình từ các địa phương đã công bố kết thúc ổ 

dịch 

Cần phải tự theo dõi sức khỏe, khai báo y tế và tích cực thực hiện các biện 

pháp phòng lây nhiễm Covid-19. 

Danh sách các địa điểm nguy cơ, các địa điểm bị phong tỏa, các ổ dịch 

đang hoạt động tính đến 22h ngày 30/4/2021 được đính kèm tại phụ lục và sẽ 

được cập nhật liên tục, hàng ngày tại trang thông tin điện tử của Sở Y tế: 

https://soyte.ninhbinh.gov.vn/ chuyên mục "VIRUS CORONA". 

Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cập nhật, theo dõi chặt chẽ tình 

hình dịch bệnh trong nước và trên thế giới để kịp thời tham mưu Sở Y tế điều 

chỉnh hướng dẫn rà soát, quản lý, xét nghiệm, cách ly các đối tượng nguy cơ cho 

phù hợp và hiệu quả.  

Sở Y tế Ninh Bình yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/C); 

- BCĐ PCD Covid-19 tỉnh (B/C); 

- Lãnh đạo SYT; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng Y tế các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, NVY. (Q/) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Mạnh Dương 



Phụ lục 

DANH SÁCH CÁC ĐỊA ĐIỂM NGUY CƠ CẦN KHAI BÁO Y TẾ 

THEO THÔNG BÁO KHẨN CỦA BỘ Y TẾ 

(Cập nhật đến 22h ngày 30/4/2021 - Tiếp tục cập nhật khi có thông báo mới  

của Bộ Y tế) 

 

I. Đà Nẵng 

1. Người hoàn thành cách ly tại Khách sạn Alisia (19 Hoàng Sa, quận Sơn Trà, 

TP. Đà Nẵng) vào ngày 21/4/2021 

II. Chuyến bay 

1. Chuyến bay số hiệu VJ3613 ngày 07/4/2021 từ Nhật Bản hạ cánh sân bay 

Quốc tế Đà Nẵng 

2. Chuyến bay số hiệu VJ133 khởi hành lúc 10h15 ngày 27/4/2021 từ Hà Nội đi 

TP HCM 

III. Chuyến xe 

1. Chuyến xe khách mang tên Tân Kim Chi (43B-048.78) tuyến Đà Nẵng – Hà 

Nội xuất phát lúc 30h30 ngày 21/4/20 

2. Chuyến xe khách Limousine biển số 29B6397 của công ty Thời Đại chuyến 

Hà Nam – Hà Nội xuất phát lúc 7h ngày 27/4/2021 

 

CẬP NHẬT ĐỊA ĐIỂM PHONG TỎA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ 

Tính đến 22h ngày 30/4/2021 

1. Tỉnh Hà Nam 

- Thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân 

2. Tỉnh Hưng Yên 

- Thôn Hoàng Xá, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ 

3. Thành phố Hà Nội 

- Ngõ 83, đường Dục Nội, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh 

- Thôn Lỗ Giao, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh 

4. Thành phố Hồ Chí Minh 

- Hẻm 20 và hẻm 77, Đường Phạm Đăng Giảng, Khu phố 2, phường Bình Hưng 

Hòa, Quận Bình Tân 



DANH SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÓ Ổ DỊCH COVID-19 ĐANG HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM 

(Ngày 30 tháng 04 năm 2021) 

1. Ổ dịch tại các địa phương 

Khu vực Tỉnh Quận/Huyện  
Xã/ phường/ 

thị trấn 

Thôn/ xóm, đội/ 

tổ dân phố/ ấp/ 

khóm/ đơn vị 

Số 

lượng 

BN 

Mã BN 

Ca bệnh 

cuối 

cùng 

Ngày 

theo dõi 

Miền 

Bắc 

1. Hà Nam Lý Nhân Xã Đạo Lý Thôn Quan Nhân 7 

2899; 

2901;2902; 

2908; 2909; 

2917;2918 

    

2. Hưng 

Yên 
Phù Cừ Tiền Tiến Thôn Hoàng Xá 2 2912; 2913     

3. Hà Nội Đông Anh Việt Hùng 

Ngõ 83, đường 

Dục Nội 
1 2911     

Thôn Lỗ Giao 2 2927; 2928     

Miền 

Nam 
4.TP.HCM Bình Tân 

Bình Hưng 

Hòa  

Hẻm 77, Đường 

Phạm Đăng Giảng, 

Khu Phố 2 
1 2910 

    

Hẻm 20, Đường 

Phạm Đăng Giảng, 

Khu Phố 2 

    

 

2. Ổ dịch trong bệnh viện/ nhà máy, xí nghiệp 
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Khu vực 

Tên Bệnh viện/ 

Công ty/nhà máy, xí 

nghiệp 

Tỉnh Quận/ Huyện/ TP 

Số bệnh 

nhân 

trong ổ 

dịch 

Mã BN cuối 

Ngày ca bệnh 

xác định gần 

nhất được cách 

ly y tế 

Thời gian theo 

dõi 

Miễn Bắc 

Công ty Panasonic, 

Khu công nghiệp 

Bắc Thăng Long 

Hà Nội Đông Anh 2   30/4/2021   
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