
UBND THỊ XÃ HOÀI NHƠN 
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG 

CHỐNG DỊCH COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  

Số:           /BCĐ-TH Hoài Nhơn, ngày         tháng 7 năm 2021 
  

V/v yêu cầu lập danh sách  
đối tượng có nguy cơ cao  

 

 
Kính gửi: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã, phường 

 
Thời gian qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh và thị 

xã có nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách 
phòng, chống dịch COVID-19. Hầu hết các xã, phường đã tập trung triển khai 
thực hiện, huy động cả hệ thống chính trị chung tay phòng, chống dịch COVID-
19. Tuy nhiên, một số xã, phường chưa thực hiện tốt việc phân tích, theo dõi các 
đối tượng có nguy cơ cao sau khi có kết quả khai báo y tế toàn dân.  

Để tập trung thực hiện các biện pháp truy vết, khoanh vùng, dập dịch thần 
tốc, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã yêu cầu Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch COVID-19 các xã, phường thực hiện các nội dung sau: 

Khẩn trương rà soát, lập danh sách, tăng cường theo dõi các đối tượng F1, 
F2 ở địa phương mình, đặc biệt là phân loại đối tượng F1 có nguy cơ cao (tiếp 
xúc trong phạm vi 2m với ca bệnh F0; người về từ vùng dịch/ổ dịch; người hết 
cách ly tập trung về cư trú trên địa bàn; người ở trong vùng lõi của các địa 
phương có dịch) và rà soát các đối tượng F2 có liên quan đến F1 nguy cơ cao để 
tập trung thực hiện các giải pháp cấp bách có trọng tâm, trọng điểm. Lập danh 
sách báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã chậm nhất 16 

giờ 00 ngày 05/7/2021 (có 02 biểu mẫu báo cáo danh sách kèm theo). Trong đó: 
- Đối với các đối tượng đã được xét nghiệm test nhanh có kết quả âm tính: 

Tiếp tục tuyên truyền cho người dân không chủ quan, lơ là; nghiêm túc thực 
hiện tốt thông điệp “5K” và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

- Đối với các đối tượng chưa được test nhanh thì đề xuất Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch COVID-19 thị xã chỉ đạo tổ chức xét nghiệm test nhanh để 
truy vết, khoanh vùng, dập dịch.  

Yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các xã, phường 
nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- TT. Thị ủy; 
- TT. HĐND; UBND thị xã; 
- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 thị xã; 
- Trung tâm VH – TT – TT (đưa tin); 
- Lưu: BCĐ. 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 
 
 

Phạm Văn Chung 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ 



 
 
 

DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƯỢNG F1  
TRÊN ĐỊA BÀN XÃ/PHƯỜNG…………………. 

 

TT Họ tên Địa chỉ đang cư trú 

F1 
Đã test 

nhanh (đánh 

dấu X) 

Chưa test 
nhanh (đánh 

dấu X) 
Nguy cơ cao 
(đánh dấu X) 

Nguy cơ vừa 
(đánh dấu X) 

       
       
       
       
       
       
       
       

TỔNG CỘNG     

 
 

DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƯỢNG F2 
TRÊN ĐỊA BÀN XÃ/PHƯỜNG…………………. 

 

TT Họ tên Địa chỉ đang cư trú 

F2 
Đã test 

nhanh (đánh 

dấu X) 

Chưa test 
nhanh (đánh 

dấu X) 
Nguy cơ cao 
(đánh dấu X) 

Nguy cơ vừa 
(đánh dấu X) 

       
       
       
       
       
       
       
       

TỔNG CỘNG     
 

 
Ghi chú:  
- F1 có nguy cơ cao (tiếp xúc trong phạm vi 2m với ca bệnh F0; người về từ vùng dịch/ổ dịch; 

người hết cách ly tập trung về cư trú trên địa bàn; người ở trong vùng lõi của các địa phương 

có dịch). 

- F2 nguy cơ cao là người tiếp xúc gần với F1 nguy cơ cao. 


		2021-07-05T00:01:34+0700


		2021-07-05T07:44:03+0700


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-07-05T07:54:54+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn<ubndhuyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-07-05T07:54:58+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn<ubndhuyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-07-05T07:55:16+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn<ubndhuyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




