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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

 

Số:          /UBND-YT 
V/v quản lý, cách ly đối với người 

từ Hàn Quốc về địa bàn huyện 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nghi Xuân, ngày 27 tháng 02 năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

- Phòng Y tế; 

- Công an huyện; 

- Bệnh viện Đa khoa huyện; 

- Trung tâm Y tế dự phòng; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 
 

Thực hiện Công văn số 868/BYT-DP ngày 24/02/2020 của Bộ Y tế; Công 

văn số 392/BCĐ ngày 25/02/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh do 

Covid-19 tỉnh về việc hướng dẫn, quản lý, cách ly đối với người về từ Hàn Quốc.  

Theo đó, tính đến sáng ngày 27/02/2020 trên Thế giới đã ghi nhận 81.380 

trường hợp mắc, 2.771 ca tử vong. Tại Hàn Quốc đã ghi nhận 1.595 trường hợp 

mắc, trong đó có 13 trường hợp tử vong, là quốc gia có số trường hợp mắc cao 

nhất ngoài Trung Quốc. Các trường hợp mắc tập trung chủ yếu tại thành phố 

Daegu (543 người) và khu Bắc Gyeongsang (245 người).  

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Hàn Quốc có nguy cơ 

cao xâm nhập vào nước ta nói chung, tỉnh Hà Tĩnh nói riêng và huyện Nghi Xuân 

là địa bàn có đông số lao động đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc.  

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh do Covid-19, Ủy ban nhân dân huyện 

yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng 

- Chỉ đạo các Trạm y tế phối hợp với ban, ngành, địa phương trên địa bàn 

thực hiện rà soát, điều tra, lập danh sách người nhập cảnh từ Hàn Quốc, đặc biệt 

là các trường hợp đến từ hoặc đi qua khu vực Daegu và khu Bắc Gyeongsang đã 

nhập cảnh Việt Nam từ ngày 14/02/2020 và các trường hợp nhập cảnh trong 

vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh để báo cáo kịp thời. Theo dõi, quản lý đối 

với người trở về từ khu vực khác ngoài khu vực Daegu và khu Bắc 

Gyeongsangbuk để phát hiệm sớm các dấu hiệu sốt, ho, khó thở để thực hiện 

cách ly, điều trị tại cơ sở y tế.  

- Tiến hành tiêu trùng, khử độc, triển khai các biện pháp phòng, chống 

dịch đối với tình huống có người nhiễm, nghi nhiễm Covid-19. Sẵn sàng thực 

hiện khoanh vùng và dập dịch ngay tại địa điểm có người nhiễm, nghi nhiễm 

Covid-19 trên tinh thần 4 tại chỗ. 

2. Bệnh viện Đa khoa huyện 

Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế dự phòng rà soát, điều tra, phân loại yếu 

tố dịch tễ để tiếp nhận cách ly, theo dõi các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm Covid-19, 

phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm khi cần. 
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3. Công an huyện 

Đảm bảo về an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các địa phương và các khu vực 

cách ly. Không để người dân tụ tập, gây rối, chống đối, cản trở trong công tác phòng, 

chống dịch cũng như trong thực hiện các biện pháp cách ly; kịp thời nắm bắt tình 

hình, xử lý nghiêm các trường hợp chống đối. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Chỉ đạo các Trạm y tế, thôn, tổ dân phố thường xuyên rà soát, lập danh 

sách các trường hợp nhập cảnh từ Hàn Quốc, đặc biệt là các trường hợp đến từ 

hoặc đi qua khu vực Daegu và khu Bắc Gyeongsang đã về trên địa bàn từ ngày 

14/02/2020 và trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh để báo cáo kịp thời cho 

Ban Chỉ đạo huyện (Trung tâm Y tế dự phòng - cơ quan thường trực Ban Chỉ 

đạo), đồng thời thực hiện các biện pháp: 

- Đối với những người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua khu vực Daegu và khu 

Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc và Vũ Hán (Trung Quốc) trong vòng 14 ngày kể từ 

ngày nhập cảnh phải được cách ly y tế tại các khu cách ly tập trung của huyện.  

- Đối với các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 hoặc có các dấu hiệu sốt, 

ho, khó thở thì thực hiện cách ly tại Bệnh viện Đa khoa huyện. 

- Đối với người trở về từ khu vực khác ngoài khu vực Daegu và khu Bắc 

Gyeongsang, Hàn Quốc và Vũ Hán (Trung Quốc) thì bắt buộc tự cách ly, theo 

dõi sức khỏe tại nhà dưới sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương, kiên 

quyết không để các trường hợp này ra khỏi nhà và tiếp xúc với người xung 

quanh. Đối với những người sống trong gia đình có người bị cách ly thực hiện 

các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tối đa tiếp xúc với người bị cách ly và với 

bên ngoài. Nếu có các dấu hiệu sốt, ho, khó thở thì thông báo ngay cho cơ sở y 

tế để được kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn cụ thể. 

- Thường xuyên cập nhật các thông tin, thông điệp truyền thông, khuyến 

cáo từ Bộ Y tế, Sở Y tế và các đơn vị chuyên môn tuyến trên để tuyên truyền 

phòng, chống dịch bệnh cho người dân. Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống 

loa phát thanh của xã, thị trấn, tuyên truyền phổ biến đến tận người dân về sự 

nguy hiểm của dịch bệnh nCoV ở người. Tuyên truyền cho người dân hiểu rõ 

nguồn lây, đường lây nhiễm, hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh. 

Nhận được Công văn, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện và báo cáo 

kịp thời./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế Hà Tĩnh; 

- Trung tâm CDC tỉnh Hà Tĩnh;         

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban Chỉ đạo PC dịch bệnh ở người; 

- Các phòng, ban, đơn vị cấp huyện; 

- Trạm Y tế các xã, thị trấn;                                                                        

- Lưu: VT; YT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bùi Việt Hùng 
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