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Ninh Bình, ngày        tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi: 

    - UBND các huyện, thành phố; 

    - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

    - Công an tỉnh; 

    - Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh; 

    - Các Sở, ban, ngành trong tỉnh; 

    - Các đơn vị trong toàn ngành Y tế. 
 

Từ ngày 27/4/2021 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 1.820 ca 

nhiễm trong cộng đồng với nhiều chuỗi lây nhiễm. Đặc điểm lớn nhất của đợt 

dịch này tại thành phố Hồ Chí Minh là chủng vi rút Delta lây nhiễm mạnh trong 

gia đình, khu dân cư, nơi làm việc, đặc biệt là các tòa nhà văn phòng, các chung 

cư, các cơ sở sản xuất thực phẩm đông lạnh. Chính quyền thành phố Hồ Chí 

Minh nhận định trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức 

tạp, số ca nhiễm trong những ngày gần đây tăng cao, lên đến hàng trăm ca nhiễm 

mỗi ngày và có những ca bệnh chưa rõ nguồn lây, dự báo sẽ xuất hiện nhiều ca 

nhiễm trong cộng đồng.  

Để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, ngày 

19/6/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Chỉ thị số 

10/CT-UBND về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-

19 trên toàn thành phố.  

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Ninh Bình đề nghị các địa 

phương, các ngành, đặc biệt là các đơn vị thuộc ngành Y tế tăng cường giám sát 

dịch, phát huy tốt vai trò của Tổ Covid cộng đồng và các ứng dụng khai báo y tế 

điện tử trong việc phát hiện người có tiền sử đi về từ Thành phố Hồ Chí Minh, 

tiến hành quản lý đối tượng theo chỉ đạo sau: 

1. Đối với người về Ninh Bình từ thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 

13/5/2021 đến trước ngày 19/6/2021 

Tiến hành phân loại, tổ chức cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm theo đúng 

chỉ đạo tại Công văn số 1096/CV-BCĐ ngày 02/6/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, 



2 

 

chống dịch Covid-19 tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện một số biện pháp khẩn cấp 

phòng, chống dịch Covid-19 tại Ninh Bình. 

2. Đối với người về Ninh Bình từ thành phố Hồ Chí Minh từ 0h ngày 

19/6/2021  

- Tổ chức cách ly tập trung tối thiểu 21 ngày tính từ ngày áp dụng biện 

pháp cách ly, tiếp tục tự cách ly tại nhà/nơi lưu trú thêm 07 ngày sau khi hoàn 

thành cách ly tập trung. 

- Lấy mẫu xét nghiệm ít nhất 05 lần vào ngày thứ 1, ngày thứ 7, ngày thứ 

14 và ngày thứ 20 của giai đoạn cách ly tập trung và lần 5 vào ngày thứ 7 của giai 

đoạn tự cách ly tại nhà hoặc bất cứ khi nào bệnh nhân có triệu chứng nghi ngờ 

mắc bệnh trong quá trình cách ly. 

Những người tiếp xúc với đối tượng này từ ngày trở về Ninh Bình được coi 

như người tiếp xúc vòng 2 (F2) phải được cách ly tại nhà ít nhất 14 ngày tính từ 

ngày tiếp xúc lần cuối với F1, lấy mẫu xét nghiệm 02 lần vào ngày đầu và ngày 

cuối của giai đoạn cách ly (sử dụng phương pháp xét nghiệm gộp mẫu đối với F2). 

Đối với người về từ các địa phương đang có dịch khác tiếp tục thực hiện 

theo chỉ đạo tại Công văn số 1085/CV-BCĐ ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Ninh Bình về việc cập nhật, rà soát, quản lý 

người về từ các địa phương đang có dịch Covid-19.  

Ban Chỉ đạo phòng,  chống dịch Covid-19 tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn 

vị nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả theo quy định. 

(Xin gửi kèm Công văn số 1085/CV-BCĐ ngày 31/5/2021 và Công văn số 

1096/CV-BCĐ ngày 02/6/2021)./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trưởng BCĐ PCD Covid-19 tỉnh (để b/c)  

- Lưu: VT, NVY. (Q/) 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Vũ Mạnh Dương 
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