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BÁO CÁO
Về việc quản lý đối tượng cách ly y tế đánh giá mức độ nguy cơ trong phòng,
chống dịch bệnh Covid-19
Kính gửi: BCĐ phòng chống dịch Covid-19 huyện
Thực hiện Công văn số 78/BCĐ-CV ngày 28/5/2021 của BCĐ phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 huyện Chư Sê về việc báo cáo quản lý đối tượng
cách ly y tế.
Thực hiện văn bản số 1728/UBND-VX ngày 13/9/2021 của UBND huyện
Chư Sê về việc điều chỉnh phương án dạy học đối với học sinh tiểu học, THCS
trên địa bàn huyện. UBND xã báo cáo như sau:
1. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã báo cáo số liệu thực hiện,
quản lý các đối tượng cách ly y tế, khai báo y tế tại địa phương đến ngày
27/9/2021, như sau:
STT Hình thức cách ly/ khai
Tổng số
Đã hoàn Đang thực Ghi chú
báo y tế
thành
hiện
1
Đối tượng cách ly y tế 26
25
1
tập trung
1.1 -F1
4
3
1
1.2 - Về từ vùng nguy cơ cao 22
22
0
2
Đối tượng cách ly y tế tại 365
337
28
nhà
2.1 - F2
147
133
14
2.2 -Về từ vùng nguy cơ
110
97
13
2.3 - Sau cách ly tập trung
108
107
1
3
Khai báo y tế
981
3.1 - Vùng lân cận dịch
906
3.2 - Về từ các địa phương 75
khác
2. Đánh giá mức độ nguy cơ
- Hiện nay trên địa bàn xã chưa có ca F0 lây nhiễm trong cộng đồng.
- Số công dân F1 và công dân đi về từ vùng dịch có nguy cơ lây nhiễm cao,
sau khi cách ly tập trung về địa phương tiếp tục được theo dõi, giám sát cách ly
y tế tại nhà và được tầm soát lấy mẫu làm xét nghiệm Covid-19.

- Xét tình hình thực tế và đối chiếu với Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG
ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, xã Bờ
Ngoong đang ở mức độ “Bình thường mới”.
3. Nhiệm vụ trong thời gian đến
- ăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác giá
sát, phát hiện các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh tại các địa
phương.
- Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo 5K của
Bộ Y tế, cài đặt Bluezone, NCOVI và tuyên truyền phổ biến về hình thức xử lý
vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch.
- Thông tin đường dây nóng phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế;
ngành Y tế tỉnh Gia Lai; Sở Thông tin và Truyền thông (02693.500.325); Ủy
ban nhân dân huyện (0915061115); Ủy ban nhân dân xã Bờ Ngoong
(02693503187) để người dân chủ động cung cấp thông tin có liên quan đến dịch
bệnh.
- Chỉ đạo các lực lượng truy vết (nòng cốt là lực lượng y tế, công an) lập
danh sách các trường hợp F1, F2, F3 để xử trí theo quy định. Siết chặt tăng cường
giám sát việc tổ chức cách ly tại nhà, đẩy mạnh quản lý giá sát đối với công dân tự
theo dõi sức khỏe tại nhà đảm bảo phòng ngừa lây nhiễm.
- Xử lý những trường hợp không tự giác khai báo y tế; không chấp hành
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.
rên đây là báo cáo của BCĐ xã về số liệu thực hiện, quản lý các đối tượng
cách ly y tế, khai báo y tế tại địa phương, báo cáo về việc đánh giá ức độ nguy
cơ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của UBND xã Bờ Ngoong. BCĐ xã
Bờ Ngoong báo cáo để BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Chư Sê
biết, tổng hợp./.
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