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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Yên Thọ, ngày       tháng      năm 2021 

 
“V/V: Khẩn trương tìm người tiếp xúc với bệnh 

nhân nhiễm SARSPP-CoV-2 tại huyện Thường 

Xuân”. 

  

Kính gửi:  - Các đ/c trong BCĐPCD; 

- Ban CA xã; 

  - Các tổ giám sát cộng đồng thôn; 

  - Đài truyền thanh xã, thôn. 

 Thực hiện công văn Số: 1918 /UBND-VP, ngày 19/6/2021 của UBND 

huyện Yên Định về việc khẩn trương tìm người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm 

SARSCoV-2 tại huyện Thường Xuân.  

Trong đêm 18 tháng 6 năm 2021, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 01 ca dương 

tính với SARS-CoV-2 tại thôn Lùm Nưa, xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân, là 

bệnh nhân nữ, sinh năm 1992. Lịch trình di chuyển cụ thể của bệnh nhân như 

sau: Ngày 15 tháng 6 năm 2021, bệnh nhân đi trên chuyến bay VN-1274, ghế số 

44D của Hãng hàng không Việt Nam Airlines, cất cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất 

lúc 11 giờ 05 phút ngày 15 tháng 6 năm 2021, đến Cảng hàng không Thọ Xuân 

lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày (trong đó có 179 công dân ở các huyện, thị xã, 

thành phố trong tỉnh). Sau đó, bệnh nhân gọi ô tô có địa chỉ cùng thôn đón về 

nhà, qua trạm Y tế xã Vạn Xuân khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly tại nhà. 

Sáng ngày 16 tháng 6 năm 2021, bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt; đến tối ngày 17 

tháng 6 năm 2021 bệnh nhân sốt cao, mệt mỏi và được đưa đi cách ly, lấy mẫu 

xét nghiệm, tối 18 tháng 6 năm 2021 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.  

Trước diễn biến phức tạp của ca bệnh này, Chủ tịch UBND – Trưởng 

BCĐPCD Covid-19 xã Yên Thọ yêu cầu: 

- Đài truyền thanh xã, thôn thông tin kịp thời đến người dân trong xã biết 

và cùng với BCĐPCD giám sát và truy vết các đối tượng tiếp súc với bệnh nhân 

nhiễm SARS-CoV-2 tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa. 

- Các Đ/c trong BCĐ phụ trách các thôn, khẩn trương về các thôn, chỉ đạo 

tổ giám sát cộng đồng các thôn khẩn trương triển khai các biện pháp truy vết thần 

tốc, trong thời gian nhanh nhất yêu cầu các công dân đi cùng chuyến bay nêu trên 

và những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân, phải đến ngay các cơ sở y tế để 

khai báo, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện hướng dẫn của cơ quan y tế.  

- Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm, yêu cầu các công dân nêu trên 

thực hiện tự cách ly tại nhà, không được tiếp xúc với người khác, không đi ra 

ngoài khi không thực sự cần thiết cho đến khi có thông báo hoặc hướng dẫn mới 

của các cơ sở y tế; nếu có biểu hiện ho, sốt, mệt mỏi phải đến ngay các cơ sở y tế 

để được thăm, khám, hướng dẫn y tế.  

- Trường hợp công dân không chấp hành nghiêm việc khai báo, hướng dẫn 

y tế thì có biện pháp xử lý theo quy định. 



 Nhận được công văn này, yêu cầu các đ/c trong BCĐ, các ông (bà) tổ 

trưởng tổ giám sát công đồng thôn, đài truyền thanh xã, thôn triển khai thực hiện 

nghiêm túc, thần tốc trong công tác truy vết phòng, chống dịch trên địa bàn xã./.  

 

  
Nơi nhận: 

- UBND huyện (để BC;) 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, BCĐ.                             

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH – TRƯỞNG BCĐ 

 

 

 

 

Phạm Doãn Hải 

 


		haipdytho.yendinh@thanhhoa.gov.vn
	2021-06-21T08:05:00+0700




