
UBND THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

BAN CHỈ ĐẠO PHÕNG, 

CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM 

ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP NCOV 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /CV-BCĐ TP. Cao Bằng, ngày       tháng  3 năm 2020 
 

V/v tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà đối 

với công dân đã thực hiện cách ly y tế 

tập trung đủ 14 ngày từ các tỉnh trở về  

 

 

 Kính gửi:  

   - Trung tâm Y tế thành phố; 

   - UBND các xã, phường. 

 

Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp,  

UBND thành phố Cao Bằng nhận được công văn từ các tỉnh, thành trên cả nước 

về việc đề nghị tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà đối với công dân đã thực hiện 

cách ly y tế tập trung đủ 14 ngày tại các cơ sở cách ly tập trung của các tỉnh;  

Theo quy định tại Quyết định số 344/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 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 bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rut Covid-19”. 

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố yêu cầu 

Trung tâm Y tế Thành phố phối hợp với UBND các phường, xã chỉ đạo Trạm Y 

tế chủ động tiếp tục theo dõi, hướng dẫn công dân khi đã cách ly đủ 14 ngày tại 

các khu cách ly tập trung từ các tỉnh trở về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức 

khỏe tại nhà theo quy định. 

Nhận được Công văn này yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Thành ủy Cao Bằng; 

- TT HĐND, UBND Thành phố; 

- Cổng TTĐT Thành phố; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN TT 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

Nguyễn Quốc Trung 
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