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 Kính gửi:  

  - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

  - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

Theo báo cáo của Sở Y tế, đến sáng ngày 05/4/2020, tổng số 43 trường 

hợp tiếp xúc gần (F1) của “bệnh nhân số 133” và “bệnh nhân số 172” đã có kết 

quả xét nghiệm chính thức, khẳng âm tính với SARS-CoV-2 ít nhất hai lần (25 

trường hợp âm tính lần 3, 18 trường hợp âm tính lần 2). Sáng này 05/4/2020, 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lai Châu đã tổ chức họp trực 

tuyến thống nhất phương án thực hiện cách ly y tế đối với các trường hợp liên 

quan đến hai bệnh nhân trên. 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 408/SYT-NVY ngày 

05/4/2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh thống nhất chỉ đạo 

như sau: 

1. Biện pháp cách ly đối với F1, F2, F3 của “bệnh nhân số 133” và “bệnh 

nhân số 172”: 

- Các trường hợp F1 tiếp tục cách ly tại cơ sở y tế cho đến khi đủ thời gian 

14 ngày kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng với F0 (trừ các trường hợp có biểu hiện, 

triệu chứng nghi mắc Covid-19). 

- Các trường hợp F2 kết thúc cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung, cách ly 

y tế và tiếp tục cách ly, theo dõi tại nhà/nơi lưu trú cho đến khi đủ thời gian 14 ngày 

kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng với F1 (trừ các trường hợp có biểu hiện, triệu chứng 

nghi mắc Covid-19). 

- Các trường hợp F3 (trừ các trường hợp đã thông báo tại các văn bản 

trước) kết thúc việc thực hiện áp dụng cách ly y tế tại nhà và tự theo dõi sức 

khỏe, tuân thủ quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

2. Kết thúc việc khoanh vùng, phong tỏa cách ly khu vực nhóm 4, tổ dân 

phố số 4, ngõ 224, đường Trần Phú và lối vào ao cá Bác Hồ đến trước chùa Linh 

Sơn trên địa bàn phường Tân Phong, thành phố Lai Châu.  

3. Tổ chức thực hiện 



- Giao UBND thành phố Lai Châu, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh tham mưu Ban chỉ đạo tỉnh quyết định giải tỏa khu phong tỏa, 

cách ly tại tổ dân phố số 4, ngõ 224, đường Trần Phú, phường Tân Phong, 

thành phố Lai Châu. 

- Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bàn giao các trường hợp F2 tại các cơ 

sở cách ly do đơn vị quản lý cho UBND các huyện, thành phố. Riêng các  

trường hợp F2 trên địa bàn thành phố thì bố trí phương tiện bàn giao cho các 

xã, phường tổ chức tiếp nhận.  

- Giao UBND các huyện, thành phố bố trí phương tiện tiếp nhận các 

trường hợp F2 của địa phương tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh; 

bàn giao cho UBND xã, phường, thị trấn có liên quan để tổ chức thực hiện tiếp 

tục cách ly tại nhà/nơi lưu trú. Chỉ đạo chính quyền các xã, phường, thị trấn tổ 

chức giám sát việc cách ly, theo dõi tại nhà của các trường hợp trên; trường 

hợp phát sinh biểu hiện dịch tễ phải thông báo ngay cho cơ quan y tế địa 

phương để tiến hành các biện pháp xử lý theo quy định . 

- Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thông báo danh sách các 

trường hợp F2, F3 cho các địa phương, đơn vị được được biết để theo dõi, 

quản lý. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành rà 

soát các trường hợp liên quan đến “bệnh nhân 133” và “bệnh nhân 172”, 

không để nhầm lẫn, sót đối tượng. 

Căn cứ nội dung Công văn này, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND 

các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Tỉnh uỷ (B/c); 

- TT. HĐND tỉnh (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- V, C, CB; 

- Lưu: VT, Th2. 

KT.  TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
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