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THÔNG BÁO 

Quy trình tiếp nhận, khám phân loại, quản lý theo dõi đối với tất cả những 

người từ Trung Quốc trở về Việt Nam qua huyện Cao Lộc trong thời gian có 

dịch theo Quy định của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch nCoV 

 

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12; 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12; 

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-BCĐ ngày 04/02/2020 của Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch bệnh nCoV tỉnh Lạng Sơn về việc phân công cán bộ chiến sĩ làm 

việc tại khu cách ly phòng chống bệnh nCoV của tỉnh Lạng Sơn. 

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 01/02/2020 về việc thành lập 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi 

rút Corona (nCoV) trên địa bàn huyện Cao Lộc. 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch nCoV huyện hướng dẫn quy trình tiếp nhận, 

khám phân loại, quản lý theo dõi đối với tất cả những người từ Trung Quốc trở về 

Việt Nam qua địa bàn huyện Cao Lộc trong thời gian có dịch theo Quy định của 

Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch nCoV. 

Đối với các Đồn biên phòng, Công an huyện, tổ công tác tại cặp chợ biên, 

các tổ chốt chặn tại cột mốc, đường mòn lối mở thuộc các xã, thị trấn biên giới tiếp 

giáp với Trung Quốc khi phát hiện, tiếp nhận người từ Trung Quốc trở về Việt 

Nam đi qua địa bàn huyện Cao Lộc và UBND các xã, thị trấn nội địa qua theo dõi 

nắm tình hình phát hiện người dân địa phương vừa từ Trung Quốc trở về Việt Nam 

sinh sống tại địa phương trong thời gian đang có dịch bệnh nCoV thì thực hiện 

ngay theo các bước cụ thể sau:  

1. Bước 1: Cần tuyên truyền cho đối tượng được cách ly hiểu về tình hình 

dịch bệnh và các yếu tố nguy cơ lây lan ra cộng đồng, ý nghĩa của việc cách ly để 

đối tượng hợp tác. Đồng thời thực hiện các quy định quản lý nguồn lây tại chỗ theo 

quy định của Bộ Y tế và Tổ trưởng Tổ chốt chặn, thủ trưởng cơ quan đơn vị báo 

cáo nhanh qua điện thoại với Trung tâm Y tế huyện ( thường trực Ban chỉ đạo 

phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona 

huyện Cao Lộc) qua số điện thoại 0913396648 hoặc Báo cáo ngay với UBND 

huyện qua đường dây nóng tiếp nhận thông tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của virut Corona trên địa bàn huyện Cao Lộc số điện thoại 

02053.860475; DĐ 0365696008. 
         2. Bước 2: Sau khi tiếp nhận thông tin chính xác Trung tâm Y tế huyện điều 

xe của đơn vị nếu vượt quá khả năng báo cáo UBND huyện Cao Lộc hoặc đề nghị 

Sở Y tế điều xe vận chuyển những người từ Trung Quốc trở về Việt Nam qua 

huyện Cao Lộc trong thời gian đang có dịch về địa điểm cách ly theo quy định.                   

- Trường hợp trên 10 người: Đề nghị xe của Bộ Chỉ huy Quân Sự tỉnh thực 

hiện theo quy trình tiếp nhận của tỉnh tại (Phụ lục 3 kèm theo Quyết định 136/QĐ-

BCĐ ngày 04/02/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nCoV tỉnh Lạng 
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Sơn về việc phân công cán bộ chiến sĩ làm việc tại khu cách ly phòng chống bệnh 

nCoV của tỉnh Lạng Sơn). (đầu mối điều xe là đồng chí Nguyễn Văn Tuyển, phòng 

hậu cần Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn , ĐT 0976213348 ). 

         3. Bước 3: Tại khu cách ly do UBND tỉnh quản lý. 

         + Tổ chức khám sàng lọc ban đầu: các trường hợp bình thường quản lý cách 

ly theo dõi tối thiểu là 14 ngày (hàng ngày theo dõi nhiệt độ sáng- chiều); các 

trường hợp có sốt-ho-khó thở chuyển ngay vào khu cách ly tại bệnh viện Đa khoa 

tỉnh để  quản lý, điều trị. 

          + Công tác phòng, chống nhiễm khuẩn và xử lý chất thải y tế: tại khu cách ly 

có trách nhiệm thu gom, phân loại theo quy định của Bộ Y tế, Bệnh viện đa khoa 

tỉnh có trách nhiệm thu gom vận chuyển hàng ngày đi xử lý tập trung tại địa điểm 

Quy định. 

          + Đảm bảo công tác hậu cần và công việc liên quan khác theo quy định. 

4. Bước 4: báo cáo  

- Hàng ngày: Báo cáo tình hình tiếp nhận và những diễn biến bất thường cho 

Ban chỉ đạo huyện theo đường dây nóng tiếp nhận thông tin về dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona của huyện số điện thoại : 

02053.860.475; DĐ 0365.696.008 và qua cơ quan thường trực là Trung tâm Y tế 

huyện qua đồng chí Giám đốc Chu Đình Quế 0913396648 để báo cáo Ban Chỉ 

đạo cơ quan thường trực là Sở Y tế số điện thoại 0963201515 theo quy định. 

- Báo cáo bằng văn bản về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch nCoV huyện: tình 

hình theo dõi người được cách ly hoặc điều trị trên địa bàn huyện. Tiếp tục theo 

dõi tại địa phương các trường hợp khi cách ly đủ 14 ngày và không có biểu hiện 

nghi nhiễm dịch bệnh nCoV được trả về cộng đồng. Thường xuyên Báo cáo với 

BCĐ phòng chống dịch huyện, UBND huyện về tình hình cách ly điều trị và các 

diễn biễn bất thường khác. 

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nCoV huyện yêu cầu các thành 

viên BCĐ phòng chống dịch nCoV huyện, UBND các xã thị trấn, các tổ công tác, 

tổ chốt chặn, đội phản ứng nhanh tích cực phối hợp triển khai thực hiện. Nếu có 

khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đề nghị các cơ quan đơn 

vị báo cáo Ban Chỉ đạo huyện để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp./. 

Nơi nhận:                                                             
- Sở Y tế; 
- Thường trực Huyện ủy;         (Báo cáo) 
- Thường trực HĐND huyện;             
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;   
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc huyện; 
- Các Thành viên Ban Chỉ đạo huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- CPVP; 
- Lưu: VT.                                                                                          
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PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 
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