
SỞ Y TẾ CAO BẰNG 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

 

Số:         /TB- KSBT  
V/v: Rà soát các trường hợp đi, đến,  

làm việc tại Công ty Sam Sung, tỉnh  

Bắc Ninh trở về tỉnh Cao Bằng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cao Bằng, ngày         tháng 4 năm 2020 

 

Kính gửi: Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 
    

  Căn cứ Quyết định số 963/QĐ-BYT ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Bộ Y tế 

về việc ban hành hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19; 

 Căn cứ về việc Bộ Y tế chỉ đạo thực hiện cách ly khu vực xã Hạ Lôi, huyện 

Mê Linh, Hà Nội để xử lý ổ dịch; căn cứ thông tin yếu tố dịch tễ bệnh nhân số 262; 

 Căn cứ Công văn số 908/CV-BCĐ ngày 13/4/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 tỉnh Cao Bằng về việc rà soát, theo dõi, giám sát người lao 

động làm việc tại Công ty Sam Sung, tỉnh Bắc Ninh trở về tỉnh Cao Bằng; 

 Tiếp theo Công văn số 703/TB-KSBT ngày 12/4/2020 về việc Thông báo 

những người có mặt tại Chợ hoa Mê Linh trong thời gian từ ngày 20/3/2020 đến nay.  

Để chủ động ngăn chặn nguồn lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung như sau: 

1. Rà soát người lao động, người nhà và các trường hợp khác có mặt tại 

Công ty Sam Sung, tỉnh Bắc Ninh trong thời gian từ ngày 27/3/2020 đến nay để 

hướng theo dõi chăm sóc sức khỏe, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, cách ly y tế 

phòng, chống COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế. 

2. Rà soát người lao động, người nhà và các trường hợp khác có tiếp xúc 

liên quan đến bệnh nhân số 262 trong thời gian từ ngày 27/3/2020 đến nay để 

hướng theo dõi chăm sóc sức khỏe, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, cách ly y tế 

phòng, chống COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế. 

3. Đối với 05 huyện có chốt trạm kiểm dịch: Hòa An, Thạch An, Bảo 

Lâm, Nguyên Bình thông báo, chỉ đạo cán bộ y tế thực hiện nhiệm vụ tại chốt 

trạm thực hiện các nội dung sau: 

- Lưu ý rà soát hành khách, người dân và những trường hợp khác có mặt 

tại Chợ hoa Mê Linh (thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) trong 

thời gian từ ngày 20/3/2020 đến nay, để hướng theo dõi và chăm sóc sức khỏe, 

lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, cách ly y tế phòng, chống COVID-19 theo quy 

định của Bộ Y tế. 

- Rà soát hành khách, người dân và những trường hợp khác có tiếp xúc 

liên quan đến bệnh nhân số 262, những người có mặt tại Công ty Sam Sung,tỉnh 

Bắc Ninh trong thời gian từ ngày 27/3/2020 đến nay, để hướng theo dõi và chăm 

sóc sức khỏe, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, cách ly y tế phòng, chống 

COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế. 



- Cán bộ y tế tại các chốt trạm kiểm dịch khi phát hiện các trường hợp liên 

quan như trên. Báo ngay trưởng trạm, Trung tâm Y tế huyện phụ trách y tế chốt 

trạm và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để hướng dẫn cách ly, xử lý kịp thời. 

4. Các đơn vị thực hiện rà soát theo nội dung trên và báo cáo kết quả về 

Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm-Trung tâm Kiểm soát bệnh tật qua Hệ 

thống Quản lý văn bản điều hành hoặc E.mail: khoapcbtn@gmail.com. ĐT: 

02063.955.090/ 02063.857.228. 

Nhận được Công văn, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện. 

 

Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 

- Sở Y tế (b/c); 

- Các Đ/C trong BGĐ; 

- BVĐK tỉnh; 

- Bệnh viện YHCT; 

- Bệnh viện Tích Túc; 

- Các khoa, phòng thuộc . 

- Lưu: VT; PCBTN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bế Thị Bạch 
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