
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /UBND-TH Hoài Nhơn, ngày         tháng 9 năm 2021 
  

V/v cách ly tập trung đối tượng F1, 

F2 trong cùng một nhà để phòng 

chống dịch COVID-19 tại khu phố 

Thiện Chánh, Thiện Chánh 1, Thiện 

Chánh 2 và Tân Thành, Tân Thành 1, 

Tân Thành 2, phường Tam Quan Bắc 

 

 
Kính gửi:  

- UBND – Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 

   phường Tam Quan Bắc; 

- Phòng Y tế; 

- Trung tâm Y tế thị xã. 

 

Do điều kiện đối tượng trẻ em, người già, người tàn tật, phụ nữ mang thai… 
là F1, F2 ở chung một nhà đúng theo quy định của Bộ Y tế; nhưng thực tế tại các 
khu phố Thiện Chánh, Thiện Chánh 1, Thiện Chánh 2 và Tân Thành, Tân Thành 1, 
Tân Thành 2 (phường Tam Quan Bắc) có khá đông thành viên sống chung một nhà; 
phần lớn nhà ở chật hẹp, không đủ tiêu chuẩn theo quy định… nên khi trong gia 
đình có ca F0, thì số thành viên cách ly chung một nhà có nguy cơ rất cao thành 
nguồn bệnh, tăng số ca F0 trong cả gia đình, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính 
mạng, sức khỏe của cả gia đình, cộng đồng và rất khó khăn cho hệ thống y tế. Để 
khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu: 

1. Chủ tịch UBND – Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch 
COVID-19 phường Tam Quan Bắc: 

- Chủ trì, phối hợp Phòng Y tế, Trung tâm Y tế và các ngành liên quan rà 
soát, phân loại, lập danh sách số đối tượng F1, F2 là thành viên sống cùng một nhà 
đang cách ly tại nhà; tách số F1, F2 chuyển cách ly tại một khu cách ly tập trung 
của thị xã riêng biệt nằm trên địa bàn phường Tam Quan Bắc do Ban Chỉ huy Quân 
sự thị xã bố trí và quản lý (chỉ để một người ở nhà chăm sóc cho trẻ em, người già, 
người tàn tật, phụ nữ mang thai); tuyệt đối không để ở chung một nhà quá 03 người 
cách ly tại nhà, nhưng phải đảm bảo điều kiện diện tích rộng thoáng theo quy định, 
nhằm hạn chế tối đa tiếp xúc gần, sinh hoạt chung, dễ lây nhiễm bệnh cho các 
thành viên trong gia đình đang cách ly y tế tại nhà. Thời gian hoàn thành trước 
16h00 ngày 17/9/2021. 

- Tiếp tục tăng cường siết chặt hơn, nghiêm ngặt hơn đối với người dân các 
khu phố Thiện Chánh 2, Tân Thành, Tân Thành 1, Tân Thành 2, yêu cầu: người 
cách ly với người; nhà cách ly với nhà; gia đình cách ly với gia đình; tổ cách ly với 
tổ; khu phố cách ly với khu phố; “ai ở đâu, ở đấy”, tuyệt đối cấm người dân ra 
khỏi nhà. Tiếp tục chấp hành nghiêm túc lịch lấy mẫu xét nghiệm, tầm soát, sàng 
lọc theo kế hoạch. Tuyệt đối không để sót, lọt đối tượng có mặt trong diện xét 
nghiệm mà không xét nghiệm, đề phòng nguy cơ bùng phát dịch trở lại. 



- Phân công các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng, 
chống dịch COVID-19 túc trực 24/24h và xuống địa bàn phụ trách khu phố để thực 
hiện hiệu quả, đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng chống dịch trên địa bàn 
phường. Chỉ đạo công khai bảng theo dõi diễn biến công tác phòng chống dịch hằng 
ngày đến từng khu phố để theo dõi, đánh giá, nhận định và thực hiện các biện pháp 
phù hợp, hiệu quả để ngăn chặn, dập dịch trong thời gian ngắn nhất, nhanh nhất. 

- Chủ trì, phối hợp Trung tâm Y tế chỉ đạo Trạm Y tế phường, thành lập 
ngay Trạm Y tế tiền phương tại Trường Mẫu giáo khu phố Thiện Chánh 2; đảm bảo 
y, bác sỹ, cơ số thuốc thăm khám, chữa bệnh ban đầu cho Nhân dân khu phố Thiện 
Chánh 2, Thiện Chánh 1, Thiện Chánh; 01 xe cấp cứu chuyên trách túc trực để đưa 
bệnh nhân nặng chuyển đến tuyến trên kịp thời; thời gian đưa vào hoạt động chậm 
nhất 17h00 ngày 17/9/2021. Đối với các khu phố Tân Thành, Tân Thành 1, Tân 
Thành 2 và các khu phố khác thì đội ngũ y, bác sỹ tại Trạm Y tế phường đảm nhận. 

2. Giao Phòng Y tế phối hợp Trung tâm Y tế xây dựng kế hoạch xét nghiệm, 
tầm soát, sàng lọc F0, F1, F2 trên địa bàn các khu phố Thiện Chánh 1, Thiện Chánh 
2, Tân Thành, Tân Thành 1, Tân Thành 2 theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ 
Y tế. Thời gian hoàn thành kế hoạch trong ngày 18/9/2021; thời gian thực hiện 
trong vòng 07 ngày, kể từ ngày 18/9 đến ngày 25/9/2021. 

Trung tâm Y tế phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi các 
đối tượng F1, F2 đang cách ly y tế tại nhà, cách ly y tế tập trung tại các khu phố 
thuộc phường Tam Quan Bắc, nhất là tại các khu phố Thiện Chánh 2, Tân Thành, 
Tân Thành 1, Tân Thành 2; định kỳ lấy mẫu xét nghiệm đúng quy định của ngành y 
tế, tuyệt đối không để sót, lọt đối tượng thuộc diện phải xét nghiệm. 

Phòng Y tế tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn UBND phường Tam Quan Bắc 
thường xuyên và định kỳ phun thuốc tiêu độc khử trùng trên địa bàn phường, nhất 
là tại các điểm cách ly y tế tập trung và 100% địa điểm cách ly y tế tại nhà theo 
đúng quy định. 

3. Đề nghị UBMTTQVN thị xã chỉ đạo UBMTTQVN phường Tam Quan 
Bắc phối hợp với UBND phường tổ chức rà soát số hộ, số nhân khẩu có mặt tại các 
khu phố Thiện Chánh 2, Tân Thành, Tân Thành 1, Tân Thành 2; đề xuất hỗ trợ 
lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân trong khu vực 
phong tỏa trong thời gian 07 ngày chuẩn bị tiếp tục giãn cách xã hội từ ngày 18/9 
đến ngày 25/9/2021. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND – Chỉ 
huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 các xã, phường tổ 
chức thực hiện nghiêm túc./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Thị ủy (để b/c); 

- Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 thị xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Tổ công tác đặc biệt của Thị ủy; 

- Thành viên Trung tâm Chỉ huy PCD thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Trương 
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