UBND TỈNH GIA LAI
SỞ Y TẾ
Số: 1151 /SYT-NVY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 04 tháng 5 năm 2021

V/v tạm thời chưa giải quyết kết thúc
và cho ra khỏi khu cách ly tập trung
đối với tất cả các trường hợp đã đủ
điều kiện hết cách ly theo quy định
đang được áp dụng tại tỉnh

Kính gửi:
- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai;
- Các cơ sở điều trị trực thuốc Sở Y tế;
- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 các
huyện, thị xã, thành phố.

Ngày 04/5/2021, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng có Tin khẩn thực hiện
lệnh chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia
phòng chống dịch COVID-19 đã thông tin cho các địa phương về việc tạm thời
chưa giải quyết kết thúc và cho ra khỏi khu cách ly tập trung đối với tất cả các
trường hợp đã đủ điều kiện hết cách ly theo quy định hiện hành do thời gian
gần đây có một số trường hợp hết cách ly y tế tập trung vẫn ghi nhận dương
tính với SASR-CoV2 và đã làm lây lan dịch trong cộng đồng;
Căn cứ Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo
cấp tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Ban
chỉ đạo tỉnh sáng ngày 04/05/2021.
Sở Y tế (cơ quan thường trực chống dịch của Ban chỉ đạo tỉnh) đề ghị
các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện các nội dung sau:
1. Tạm thời chưa giải quyết kết thúc và cho ra khỏi khu cách ly tập trung
(cả của quân đội, dân sự quản lý) đối với tất cả các trường hợp đã đủ điều kiện
hết cách ly (đã cách ly đủ tối thiểu 14 ngày, đủ 2 lần xét nghiệm âm tính với
SARS-CoV-2).
2. Thời gian bắt đầu thực hiện từ: 00 giờ ngày 04/5/2021.
3. Thực hiện chờ cho tới khi có thông báo mới của Ban Chỉ đạo phòng
chống COVID-19 tỉnh hoặc Sở Y tế.
4. Đảm bảo các hoạt động tổ chức cách ly y tế tập trung theo đúng
hướng dẫn của Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế “về
việc ban hành Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống

dịch COVID-19” và các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND tỉnh, BCĐ tỉnh
và Sở Y tế (cơ quan thường trực chống dịch của Ban chỉ đạo tỉnh).
Nhận được Công văn này, đề nghị đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế phối
hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố
nghiêm túc triển khai để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong
thời gian tới.
Nơi nhận :
- Như trên;
- Bộ Y tế (để báo cáo);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Trưởng BCĐ tỉnh (để theo dõi);
- Phó Trưởng BCĐ tỉnh (để theo dõi);
- Các thành viên BCĐ tỉnh (để theo dõi);
- Ban lãnh đạo Sở (để theo dõi);
- Lưu: VT, NVY.
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