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TP. Cao Bằng, ngày          tháng 3  năm 2020 

Kính gửi :  

- Công an Thành phố Cao Bằng; 

- Trung tâm Y tế Thành phố ; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

   

Thực hiện Công văn số 1027/SYT-NV ngày 26/4/2020 của Sở Y tế Cao 

Bằng về việc Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 tại Công văn số 1540/CV-BCĐ  ngày 24/3/2020;  

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của vi rút Corona thành phố Cao Bằng yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội 

dung cụ thể sau: 

1. Công an Thành phố 

Chỉ đạo Công an xã, phường phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng 

rà soát, xác minh tất cả các trường hợp người nước ngoài, người Việt Nam ở nước 

ngoài đã nhập cảnh  vào Việt Nam từ ngày 08/3/2020 hiện đang có mặt trên địa 

bàn Thành phố, thông báo cho cơ quan y tế để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, kịp 

thời phát hiện các trường hợp mắc bệnh, tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. 

2. Trung tâm Y tế Thành phố 

Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thực hiện xét nghiệm phát 

hiện SARS-CoV2 đối với tất cả các trường hợp được rà soát để kịp thời tổ chức 

cách ly những trường hợp dương tính tránh lây lan ra cộng đồng. 

3. UBND xã, phường. 

Triển khai ngay cho các xóm, tổ dân phố rà soát, thông tin các gia đình có 

con em học tập, lao động, cư trú ở nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài đã  

nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 08/3/2020 hiện đang có mặt trên địa bàn quản lý 

thực hiện một số nội dung sau: 

- Nếu chưa lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, đề nghị liên hệ ngay với Trung 

tâm Y tế Thành phố (số điện thoại 0865871767) để được lấy mẫu xét nghiệm 

CVID-19. 

- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp theo dõi sức khoẻ, khai báo y tế, đảm 

bảo cách ly y tế tại nhà; trường hợp đã cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đủ 14 ngày, 

sức khoẻ bình thường , tiếp tục hạn chế tối đa ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thực sự cần 

thiết; nếu buộc phải ra ngoài phải luôn luôn đeo khẩu trang, luôn giữ khoảng cách 
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tiếp xúc là 2m trở lên; khi có vấn đề sức khoẻ liên hệ ngay với cơ sở y tế nơi gần 

nhất.  

Có sao chụp Công văn số 1540/CV-BCĐ  ngày 24/3/2020 của Ban chỉ đạo 

quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVD-19 kèm theo công văn này./.  

 

Nơi nhận:                                                                                  
- Như trên;   

- Sở Y tế Cao Bằng; 

- Thường trực Thành uỷ Cao Bằng; 

- Thường trực HĐND, UBND TP; 

- Cổng TTĐT Thành phố;      

- CVP, PCVP;                                                                    

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN TT 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

Nguyễn Quốc Trung 
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