
UBND TỈNH BẮC KẠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /SYT-NVY 
V/v khẩn trương truy vết thực 

hiện cách ly các trường hợp tiếp 

xúc bệnh nhân số 2586 
 

 Bắc Kạn, ngày           tháng        năm 2021 

 

                            Kính gửi Trung tâm Y tế các huyện thành phố. 

 

Ngày 26/3/2021 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho 

biết sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định, xác nhận  ca lây nhiễm COVID-

19 trong cộng đồng (1 ca ở Hải Phòng), Sở Y tế yêu cầu Trung tâm y tế các 

huyện, thành phố thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cụ thể 

như sau: 

1. Các đơn vị khẩn trương phối hợp với Công an huyện rà soát, truy vết các 

trường hợp liên quan đối với BN 2586 để thực hiện các biện pháp giám sát, cách ly, 

theo dõi theo Quyết định số 3468/QĐ-BYT ngày 07/8/2020 về việc ban hành 

“Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống COVID-19”. 

2. Phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện lấy mẫu xét nghiệm chẩn 

đoán SARS-CoV-2 đối với các trường hợp F1, nếu phát hiện dương tính SARS-

CoV-2 cần lấy mẫu xét nghiệm với các trường hợp F2 liên quan. 

3. Tiếp tục theo dõi, nắm thông tin tình hình các trường hợp nêu trên để 

thực hiện tốt việc khai báo y tế và cách ly theo quy định. 

Với nội dung trên yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị khẩn trương thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử: 
- Như trên (t/h); 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Công an tỉnh; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- UBND các huyện, thành phố (p/h); 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Lưu: VT, NVY. 
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