
 

 

 

UBND HUYỆN KRÔNG NÔ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:         /PGDĐT 
V/v tăng cường công tác kiểm soát người 

dân đi/ đến/ về từ các vùng nguy cơ cao và 

áp dụng các biện pháp cách ly y tế để phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               Krông Nô, ngày 15 tháng 11 năm 2021       

 

             Kính gửi:  - Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS; 

    - Trường TH -THCS Nguyễn Viết Xuân.  
 

Thực hiện Công văn số 2505/UBND-YT ngày 14/11/2021 của UBND huyện 

Krông Nô về việc tăng cường công tác kiểm soát người dân đi/ đến/ về từ các vùng 

nguy cơ cao và áp dụng các biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị 

triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau: 

- Tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, 

linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh, Ban 

Chỉ đạo phòng, chông dịch bệnh ở người tỉnh, của Huyện ủy, UBND huyện, Ban 

chỉ đạo huyện đã triển khai; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không 

lúng túng, lo sợ, mất bình tĩnh khi có các ca bệnh mới. 

- Tổ chức quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động của đơn vị 

mình thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, chủ động khai báo y tế 

nếu có yếu tố dịch tễ phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao; người đứng đầu các cơ 

quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, UBND huyện vê công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch của cơ quan, đơn vị mình. 

- Kiểm soát, quản lý chặt chẽ CB, GV, NV và học sinh đi/đến/về địa phương 

từ các vùng nguy cơ, nguy cơ rất cao (cấp độ 3, cấp độ 4) kể cả trong huyện, các 

huyện trong địa bàn tỉnh và từ các địa phương khác, phải đến ngay Trạm y tế để 

thực hiện khai báo y tế và thực hiện các biện pháp cách ly y tế, theo dõi sức khỏe 

phù hợp, đúng quy định của ngành y tế. 

* Đối với việc cách ly y tế với người là F1, người về từ vùng nguy cơ cao, 

nguy cơ rất cao (câp độ 3, câp độ 4): 

- Cách ly y tế đối với F1: 

+ Thực hiện cách ly y tế tập trung: Đối với F1 chưa được tiêm vắc xin phòng 

Covid-19 tại các cơ sở cách ly tập trung của huyện. Thời gian cách ly là 14 ngày kể 

từ ngày tiếp xúc lần cuối với ca bệnh xác định; tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, 

nơi lưu trú trong 14 ngày tiếp theo; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng 

phương pháp Realtime-PCR 3 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể 

từ ngày bắt đầu cách ly. Đối với F1 đã được tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin (đã qua 14 

ngày) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng hoặc F1 là phụ nữ mới sinh, 



 

 

 

trẻ em dưới 16 tuổi, phụ nữ có thai, bệnh nhân hậu phẫu, người già, người hạn chế 

vận động, bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo, người bị bệnh hoặc sức khỏe yếu 

cần có người chăm sóc..., thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú theo quy định 

tại Công văn số 2416/UBND-YT ngày 04/11/2021 của UBND huyện. 

* Đối với người về từ vùng nguy cơ cao, nguy cơ rất cao (cấp độ 3, cấp độ 4): 

- Những người về từ vùng nguy cơ rất cao (cấp độ 4), thực hiện áp dụng các 

biện pháp phòng, chống dịch, cách ly y tế theo Quyết định số 1878/QĐ-UBND 

ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông. 

- Những người về từ nguy cơ cao (cấp độ 3) tổ chức cách ly, theo dõi sức 

khỏe như sau: 

+ Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 (thẻ xanh trên sổ Sức 

khoẻ điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều văc xin của cơ quan có thẩm quyền 

cấp) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa 

phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19): tự theo dõi sức khoẻ 

tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày về địa phương và nghiêm túc thực 

hiện Thông điệp 5K; thưc hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất; nếu 

có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác 

thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định. 

+ Những người tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng Covid-19 (thẻ vàng trên sổ 

Sức khoẻ điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm quyền 

cấp): Thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày kể từ ngày về địa phương; tiếp 

tục tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày tiếp theo và luôn thực hiện Thông điệp 5K; 

thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 kể từ ngày về 

địa phương. 

+ Những người chưa được tiêm vắc xin phòng Covid-19: Thực hiện cách ly y 

tế tập trung 14 ngày kể từ ngày về địa phương; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 

14 ngày tiếp theo và nghiêm túc thực hiện Thông điệp 5K; thực hiện xét nghiệm 

SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ ngày về địa 

phương. 

- Các đơn vị căn cứ Thông báo cấp độ dịch hàng tuần của UBND huyện theo 

Quyết định 1878/QĐ-UBND ngày 05/11/2021, để tổ chức thực hiện áp dụng các 

biện pháp đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt về các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19. Kịp thời chấn chỉnh những cá nhân làm chưa tốt; phối hợp và xử lý 

nghiêm các trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm công tác phòng, chống dịch, 

không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực, làm lây lan dịch bệnh, đưa tin 

sai sự thật. 

- Tiếp tục tuyên truyền thông báo cho người thân trong gia đình và phụ 

huynh học sinh có về từ các vùng cấp độ 3, cấp độ 4 phải đến ngay Trạm y tế để 

khai báo (kể cả các địa phương trong huyện, trong tỉnh) và từ các tỉnh, thành phố 



 

 

 

trở về để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện 

nghiêm túc./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo PGD&ĐT; 

- CM MN,TH,THCS; 

- Các trường MN, TH, THCS; 

- Trường TH&THCS Nguyễn Viết Xuân; 

- Trung tâm BTXH nhà may mắn; 

- Các nhóm trẻ độc lập tư thục; 

-  Lưu VT, đ.c Hường. 
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Bùi Văn Út 
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