
 ĐẢNG ỦY XÃ KỲ PHONG 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG 

DỊCH COVID-19 

 

Số: 01/CV-BCĐ 

V/v tăng cường rà soát người từ vùng 

dịch có nguy cơ để phòng, chống 

 dịch covid-19 
 
 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

     Kỳ Phong, ngày 24 tháng 11 năm 2021 

     

   Kính gửi:  Ban chỉ huy các thôn. 

 

 Trong thời gian gần đây, đã có một số công dân đi từ vùng dịch về không khai 

báo y tế với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương; Đồng thời, một số tổ 

covid cộng đồng đã có sự lơ là trong việc kiểm tra, giám sát người đi từ vùng dịch 

để xảy ra việc một số ca lây nhiễm covid-19 do không khai báo y tế. Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 xã yêu cầu Ban chỉ huy thôn, tổ covid cộng 

đồng và tổ liên gia ở các thôn tiến hành triển khai ngay một số nội dung như sau: 

 1. Tiến hành rà soát các công dân là trường hợp F1 và các công dân có quyết 

định cách ly y tế tại nhà cho cách ly riêng biệt với gia đình, nếu trường hợp nào 

không có điểm cách ly riêng mà sinh hoạt chung cùng gia đình, thì yêu cầu cả hộ gia 

đình đó phải thực hiện biện pháp chống dịch không được rời khỏi nhà khi chưa đủ 

thời gian theo dõi sức khỏe. Quản lý chặt chẽ số người về từ vùng đang có dịch và 

thực hiện kịp thời các biện pháp y tế theo quy định (khai báo y tế, cách ly, xét 

nghiệm sàng lọc khi cần thiết...). 

 2. Phát huy vài trò của tổ covid cộng đồng thường xuyên kiểm tra các cá 

nhân, tổ chức đến làm việc tại thôn và những công dân đi từ các tỉnh khác về, hay đi 

từ vùng dịch về kể cả lái xe đường dài là phải báo cáo ngay cho ban chỉ đạo phòng 

chống dịch. Đề nghị phải luôn kiểm tra, giám sát việc thực hiện cách ly y tế của các 

công dân thuộc F1 và những công dân cách ly y tế đi từ vùng dịch về thực hiện theo 

đúng quy định. Nếu các tổ chức, cá nhân nào vi phạm phải báo ngay cho Ban chỉ 

đạo phòng chống dịch, Công an xã Kỳ Phong để kịp thời xử lý nghiêm túc theo quy 

định của pháp luật.  

 3. Yêu cầu tiến hành rà soát nhanh những người thường xuyên lái xe hoặc lơ 

xe đường dài thì lập danh sách cụ thể từng người và thông báo cho gia đình khi về 



tại địa phương không về nhà mà phải đến ngay trạm y tế xã Kỳ Phong để khai báo y 

tế và được hướng dẫn cụ thể. (Có biểu mẫu rà soát kèm theo) 

 4. Rà soát đến từng hộ dân có con em hiện nay đang lạo động, làm việc tại địa 

phương các tỉnh khác và đang lạo động, học tập tại nước ngoài lập danh sách cụ thể 

để theo dõi, có thông báo cụ thể đến từng gia đình có liên quan để nhắc nhở khi trở 

về địa phương buộc phải khai báo y tế. (Có biểu mẫu rà soát kèm theo) 

  Về trách nhiệm thực hiện: Bí thư, Trưởng Thôn, Tổ covid cộng đồng các 

thôn, tổ trưởng tổ liên gia, công an viên thôn tiến hành đến từng hộ dân thực hiện rà 

soát, ký vào danh sách rà soát và chịu trách nhiệm về kết quả rà soát trước ban chỉ 

đạo.  

 Yêu cầu các đồng chí khi nhận được công văn này tiến hành tổ chức triển 

khai, thực hiện có hiệu quả. Kết quả rà soát gửi về Ban chỉ đạo phòng chống dịch 

thông qua Công an xã Kỳ Phong trước ngày 30/11/2021 để lập danh sách báo cáo 

cụ thể./. 

Nơi nhận:  

- CB chỉ đạo thôn theo QĐ 23; 

- Như kính gửi; 

- Lưu VT. 
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