
 

 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

  

Số:            /SYT-NVYD     Kon Tum, ngày     tháng 9 năm 2020 
  

V/v cập nhật cách ly y tế 

phòng chống dịch COVID-19 

theo Công văn số 3154/SYT-NVYD 

(đến 9h00 ngày 09/9/2020) 

 

 

 

Kính gửi:  

 - Uỷ ban nhân dân, BCĐ phòng chống dịch 

COVID-19 các huyện, thành phố; 

 - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

 - Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 

 

 Sở Y tế cập nhật hướng dẫn cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 theo 

Công văn số 3154/SYT-NVYD ngày 24/8/2020, như sau: 

Đối tượng cách ly y tế (kèm Phụ lục) 

1. Đối tượng cách ly tại cơ sở y tế 

- Các đối tượng theo quy định hiện hành của Bộ Y tế. 

- Bệnh nhân điều trị nội trú từ các cơ sở khám chữa bệnh có ca COVID-

19 chưa kiểm soát về địa bàn tỉnh Kon Tum. 

2. Đối tượng cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung 

- Người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định (người tiếp xúc vòng 1). 

- Người đến/ở/về từ cơ sở khám chữa bệnh có ca COVID-19 chưa kiểm 

soát là người đến khám chữa bệnh ngoại trú, người nhà bệnh nhân hoặc người 

liên quan trực tiếp đến khoa, phòng của cơ sở khám chữa bệnh. 

3. Đối tượng cách ly y tế tại nhà 

- Người tiếp xúc với người tiếp xúc gần (người tiếp xúc vòng 2). 

- Người về địa bàn tỉnh có đến/ở/về từ các xã (hoặc tương đương) có ca 

COVID-19 trong cộng đồng; từ các huyện (hoặc tương đương) có nguy cơ cao 

với COVID-19 (thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg). 

- Người đến/ở/về từ các cơ sở khám chữa bệnh có ca COVID-19 chưa 

kiểm soát là đối tượng khác với mục 1, mục 2 Công văn này. 

- Người về địa bàn tỉnh có đến/ở/về từ các địa điểm công cộng khác có ca 

COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế. 

4. Đối tượng lập danh sách theo dõi, giám sát y tế tại cộng đồng 

- Đối tượng sau cách ly y tế theo quy định. 
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- Người về địa bàn tỉnh có đến/ở/về từ các huyện (hoặc tương đương) có 

ca COVID-19 trong cộng đồng. 

Sở Y tế đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; BCĐ phòng 

chống dịch COVID-19 các cấp; các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Trang Thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh 
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CẬP NHẬT: 09 h 00  , ngày 09 / 9 / 2020 

Phụ lục I 

CÁCH LY Y TẾ THEO ĐỊA PHƯƠNG/ĐỊA ĐIỂM CÓ CA COVID-19 

(Kèm theo Công văn số          SYT/NVYD ngày      /     /2020 

của Sở Y tế tỉnh Kon Tum) 

 
TT Địa phương, địa điểm Thời gian từ ngày 

I THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

01 Huyện Hòa Vang: Xã Hoà Phong 07/7/2020 đến nay 

02 Quận Cẩm Lệ: Phường Hòa An 07/7/2020 đến nay 

II HÀ NỘI  

01 Quận Hoàng Kiếm: Phường Hàng Bài 25/8/2020 đến nay 

III TỈNH HẢI DƯƠNG  

01 Huyện Gia Lộc: Xã Thống Nhất 02/9/2020 đến nay 
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Phụ lục II 

CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ  

(Địa phương thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg) 

 (Kèm theo Công văn số          SYT/NVYD ngày      /     /2020 

của Sở Y tế tỉnh Kon Tum) 

 
TT Địa phương, địa điểm Thời gian từ ngày 

I TỈNH HẢI DƯƠNG  

01 Thành phố Hải Dương 15/7/2020 đến nay 

_________ 
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