
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ 

 

Số:        /SYT-NVY 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2020 
V/v thực hiện giám sát người 

tiếp xúc gần với trường hợp 

bệnh do nCoV gây ra và người 

về từ vùng dịch 

 

 

 

 

     Kính gửi:  

                       - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

                       - Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế; 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh; 

- Các bệnh viện chuyên khoa; 

- Trung tâm y tế các huyện,thành phố. 

 

         Thực hiện Công văn số 364/BYT- DP ngày 29/01/2020 của Bộ Y tế về việc 

hướng dẫn giám sát người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh do nCoV gây ra và 

người về từ vùng dịch. 

 Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện như sau: 

1. Tổ chức điều tra, lập danh sách, ghi nhận thông tin cá nhân về địa chỉ lưu 

trú, số điện thoại, tình trạng sức khỏe hàng ngày trong vòng 14 ngày kể từ ngày 

tiếp xúc lần cuối với các trường hợp sau: 

- Trường hợp mắc bệnh;  

- Người có sốt từ Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trong vòng 14 ngày. 

2. Cung cấp cho người tiếp xúc gần thông tin cụ thể về địa chỉ cơ sở y tế địa 

phương, số điện thoại đường dây nóng của đơn vị. Hướng dẫn cá nhân tự theo dõi 

sức khỏe, thông báo tình hình sức khỏe ngày 2 lần cho cơ sở y tế theo số điện thoại 

đường dây nóng. Trường hợp không nhận được thông tin sức khỏe cá nhân từ 

người tiếp xúc, y tế địa phương chịu trách nhiệm gọi điện thoại hoặc liên hệ để có 

được thông tin về tình trạng sức khỏe. 

3. Hướng dẫn người tiếp xúc gần chủ động cách ly tại nơi cư trú để phòng 

tránh lây nhiễm cho người thân và mọi người xung quanh như: 

- Đeo khẩu trang y tế khi giao tiếp và tránh đi lại đến những chỗ đông 

người; 

- Thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà 

phòng, khi ho cần che kín miệng và mũi bằng tay hoặc khăn giấy, sau đó rửa tay 

ngay bằng xà phòng và bỏ giấy vào thùng rác quy định; không khạc nhổ bừa bãi;  

- Chỉ sử dụng các loại thực phẩm đã được làm chín; 
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- Khi có biểu hiện bệnh như sốt, ho, khó thở cần thông báo ngay cho y tế địa 

phương để kịp thời cách ly, điều trị, phòng chống lây nhiễm. Đồng thời chia sẻ lịch 

trình di chuyển và những người đã tiếp xúc. 

4. Công tác báo cáo: 

         - Các đơn vị trực thuộc báo cáo tổng hợp kết quả (theo mẫu gửi kèm) gửi 

trước 15h00 hàng ngày về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật ( email: 

trucdichlangson@gmail.com) để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế hàng ngày. 

- Sở Y tế giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổng hợp thông tin về tình 

hình sức khỏe của tất cả người được theo dõi trên địa bàn tỉnh, thành phố. Báo cáo 

tổng hợp kết quả (theo mẫu gửi kèm) gửi trước 16h00 hàng ngày về Sở Y tế, 

Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur và Cục Y tế dự phòng (email: 

baocaobtn@gmail.com và nvysytls@gmail.com ).  

Nhận được văn bản,yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện ./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các PGĐ Sở; 

- Các phòng trực thuộc; 

- Lưu:VT,NVY( P ĐC). 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Nguyễn Thế Toàn 
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