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     HUYỆN CAO LỘC 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
   Số:            /UBND-VHTT          Cao Lộc, ngày       tháng  5  năm 2021 

 

V/v tuyên truyền điều chỉnh thời 

gian cách ly tập trung, thời gian 

quản lý sau khi kết thúc cách ly tập 

trung và xét nghiệm phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 trên hệ thống 

thông tin cơ sở 

 

 

Kính gửi:  

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- UBND các xã, thị trấn.  

 

 Thực hiện Công văn số 871/STTTT-TTBCXB ngày 12/5/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền điều chỉnh thời gian cách ly tập 

trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 trên hệ thống thông tin cơ sở, UBND huyện Cao Lộc 

yêu cầu Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; UBND các xã, thị trấn chỉ 

đạo, hướng dẫn tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, đài truyền 

thanh cấp xã và các phương tiện truyền thông khác tại địa phương thực hiện tuyên 

truyền về các nội dung sau: 

1. Điều chỉnh thời gian cách ly tập trung đối với các trường hợp phải cách 
ly tập trung theo quy định từ ít nhất 14 ngày lên ít nhất 21 ngày liên tục tại khu 
cách ly tập trung kể từ ngày vào khu cách ly hoặc tiếp xúc lần cuối với người 
nhiễm SARS-CoV-2 và tiến hành lấy máu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 
lần vào ngày đầu, ngày thứ 14 và ngày thứ 20 trong thời gian cách ly tập trung. 

2. Điều chỉnh thời gian tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi cư trú từ 14 
ngày xuống còn 07 ngày sau khi kết thúc cách ly tập trung và tiến hành lấy mẫu 
xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7 (tính từ ngày kết thúc cách ly tập trung); 

nếu kết quả xét nghiệm dương tính, cách ly ngay tại cơ sở y tế theo quy định. 

3. Thông tin, tuyên truyền để người dân sau khi hoàn thành cách ly tập 
trung phải thực hiện các nội dung sau: 

- Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch và tự theo dõi sức khỏe tại 
nhà, nơi lưu trú đồng thời phải chủ động thông báo cho cơ quan y tế địa phương 
nơi lưu trú biết ngay khi trở về từ khu cách ly tập trung. 

- Phải sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin để giám sát việc thực 
hiện phòng chống dịch trong suốt thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi cư trú. 

- Phải thực hiện việc khai báo sức khỏe hàng ngày cho cán bộ y tế địa 
phương. Nếu có các dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở, mệt mỏi, ớn lạnh, mất 
vị giác chuyển ngay đến cơ sở y tế để được hướng dẫn quản lý kịp thời theo quy 
định. 
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- Không được ra khỏi nhà, nơi cư trú; nếu bắt buộc phải ra khỏi nhà, nơi 
lưu trú để làm việc hoặc thực hiện các công việc cần thiết khác thì phải báo cho 
công an, y tế địa phương và thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K (khẩu trang - 
khoảng cách - không tập trung - khử khuẩn - khai báo y tế) của Bộ Y tế; không 
tụ tập, đến nơi đông người. 

- Trường hợp cần thiết phải di chuyển tới địa phương khác thì cơ quan, 
đơn vị tiếp nhận chuyên gia (đối với chuyên gia) hoặc công dân Việt Nam phải 
báo trước cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố nơi đến để tiếp tục 
quản lý, theo dõi sức khỏe theo quy định.  

 Công văn số 273/TTCS-TTTH ngày 07/5/2021 gửi kèm trên iOffice và đăng 

tải trên trang Thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: 

http://stttt.langson.gov.vn/ (Mục Văn bản chỉ đạo điều hành). 

 Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lộc yêu cầu Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông; UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt nội dung trên./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng VHTT; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Quy 
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