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Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Trưởng Ban
Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp trực tuyến Ban
Chỉ đạo của tỉnh và BCĐ 05 huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 ngày 16/02/2021.

Chiều ngày 16/02/2021, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh
Lịch - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đã chủ trì họp
trực tuyến Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và Ban Chỉ đạo (BCĐ) 05 huyện, thị xã, thành phố về
công tác phòng, chống dịch Covid-19 để tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch.
Dự họp có Tiến sỹ Viên Chinh Chiến, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tể Tây
Nguyên; lãnh đạo các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo của tỉnh: Sở Y tế; Công an
tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Giao thông vận tải; Sở Tài chính; Sở Thông tin
và Truyền thông; Sở Công thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn
phòng UBND tỉnh; Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; BCĐ huyện Phú
Thiện, Ia Pa, Krông Pa, thị xã Ayun Pa, thành phố Pleiku và các Tổ giúp việc của Ban
Chỉ đạo tỉnh.
Sau khi nghe BCĐ các huyện, thị xã, thành phố báo cáo và đề xuất, kiến nghị
những vướng mắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn và qua
ý kiến của các sở, ngành thành viên BCĐ, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó
Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh có ý kiến như sau:
1. Từ ngày 29/01/2021 đến nay, tỉnh Gia Lai có 27 ca dương tính với SARSCoV2 tại 04 địa phương (thị xã Ayun Pa, Krông Pa, Ia Pa và Phú Thiện). Trước
tình hình đó, tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt thần tốc truy vết, khoanh vùng kiểm soát
dịch. Cùng với sự hỗ trợ của Bộ Y tế, đội ngũ bác sỹ, chuyên gia y tế của các Viện,
Bệnh viện Trung ương tăng cường cho tỉnh và các tình nguyện viên nên đến nay cơ
bản tỉnh đã kiểm soát được dịch bệnh, liên tục trong 6 ngày qua không phát sinh
thêm ca dương tính mới.
Để đạt được kết quả trên là nhờ sự cố gắng rất lớn của các địa phương, các
cấp, các ngành, các lực lượng trong công tác chống dịch; đến ngày 13/02/2021 sau
khi có hướng dẫn giảm giãn cách xã hội từ Chỉ thị 16 xuống Chỉ thị 15 của Thủ
tướng Chính phủ một số địa phương còn hiểu chưa đúng tinh thần chỉ đạo triển khai
Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, quá trình triển khai còn có nhiều vướng mắc
và có tâm lý chủ quan.
Trước tình hình đó Ban Chỉ đạo đề nghị Chủ tịch UBND – Trưởng BCĐ cấp
huyện nhất quán:
- Đối với 04 địa phương trên đang có dịch chưa được công bố hết dịch chỉ
giảm biện pháp giãn cách xuống thực hiện theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính
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phủ. Vì vậy, việc triển khai các nhiệm vụ, các hoạt động quản lý dân sự, kinh tế xã hội...đều phải thực hiện theo quy định vùng có dịch cho đến khi được công bố
hết dịch. Theo đó:
+ Hạn chế công dân đi ra khỏi vùng dịch, chỉ cho phép cán bộ, công chức,
viên chức, một số trường hợp khẩn cấp, cấp cứu ra khỏi vùng dịch và thực hiện đúng
theo nguyên tắc về chống dịch. Công chức các địa phương nếu thật cần thiết buộc
phải đến cơ quan để làm việc thì phải tuân thủ nghiêm các quy định trong công tác
chống dịch Covid-19; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong làm việc.
+ Đối với công dân các tỉnh bị kẹt lại trong vùng dịch nếu có nhu cầu về địa
phương thì lập danh sách liên hệ địa phương nơi về để được tiếp nhận và giám sát
y tế theo quy định. Hướng dẫn công dân đi qua lại giữa các huyện trong vùng dịch
để chăm sóc, thu hoạch nông sản phải đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch, giám
sát y tế chặt chẽ.
+ Giao Sở Giao thông vận tải làm việc trực tiếp, hướng dẫn cho Ban Quản lý
dự án 6 thuộc Bộ Giao thông vận tải đang triển khai dự án giao thông trên QL25
thuộc địa phận thị xã Ayun Pa và huyện Phú Thiện đảm bảo thực hiện nghiêm công
tác phòng, chống dịch. Toàn bộ công nhân về từ tỉnh Hải Dương và các địa phương
có dịch buộc phải cách ly, giám sát theo dõi y tế theo quy định. Phối hợp BCĐ
chống dịch các huyện, thị để thực hiện chặt chẽ hơn.
+ Giao Sở Y tế chuẩn bị các khu cách ly cho các đoàn công tác, các lực lượng
sau chống dịch trở về.
- Về hoạt động nhà máy Đường Ayun Pa: Sở Công thương, Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn và Sở Y tế đã có hướng dẫn cụ thể, đề nghị BCĐ chống
dịch Covid-19 thị xã Ayun Pa thường xuyên kiểm tra việc chấp hành trong công
tác chống dịch.
2. Về đánh giá tình hình dịch bệnh qua kết quả xét nghiệm mở rộng cộng
đồng tính đến 17h ngày 16/2/2021 với sự tham mưu, đề xuất của chuyên gia, lãnh
đạo Sở Y tế, CDC, Thường trực BCĐ thống nhất như sau:
Về nhận định: Bước đầu Gia Lai đã khoanh vùng và kiểm soát được dịch.
Xác định ổ dịch là xã Ia Trôk, huyện Ia Pa và phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa
thuộc chủng B117, nguồn từ bệnh nhân số 1612 của tỉnh Hải Dương, có độ lây lan
nhanh, kết quả dương tính sau tiếp xúc từ 02 ngày đến 11 ngày. Thời gian ở ngoài
cộng đồng đến lúc phát hiện tại Gia Lai là 21/01/2021 đến 29/01/2021 (09 ngày);
ca mắc gần nhất được phát hiện tại cộng đồng là ngày 10/02 (thời gian ở cộng đồng
từ 29/01 đến 10/02 là 13 ngày). Có 02 ca chưa rõ nguồn F0 tiếp xúc trực tiếp nhưng
ở tại vùng dịch là bệnh nhân số 1888 (Trần Hoàng Minh ở thôn Đồng Sơn, xã Kim
Tân, huyện Ia Pa) và bệnh nhân số 2069 (Siu H’Phương Thanh, tổ dân phố 4,
phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa nhưng đi học Mẫu giáo tại xã Ia Trôk, huyện Ia
Pa). 27 ca bệnh hiện nay chưa có biểu hiện triệu chứng nặng.
Với các căn cứ trên, Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu thực hiện như sau:
- Phong toả chặt các khu vực/cụm dân cư nhà có F0 theo quy định, xét
nghiệm ngày thứ 01 và 14, theo dõi, giám sát y tế sau 21 ngày và 28 ngày.
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- Sau 14 ngày nếu toàn bộ dân cư, lực lượng làm nhiệm vụ trong khu phong
toả có kết quả âm tính ngày thứ 14 thì dỡ phong toả và thực hiện giãn cách theo Chỉ
thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục giám sát y tế tại cộng đồng.
- Riêng khu nhà của bệnh nhân 1888-Trần Hoàng Minh và 2069-Siu
H’Phương Thanh thực hiện phong toả 21 ngày, xét nghiệm ngày thứ 01, ngày thứ
14 , ngày thứ 21 và giám sát y tế đến ngày thứ 28.
- Đối với các trường hợp tiếp xúc gần, các đối tượng trong diện theo dõi,
cách ly để phòng, chống dịch Covid-19:
+ Đối với các trường hợp ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2 theo dõi và
điều trị tại các cơ sở y tế phải đảm bảo 5 lần xét nghiệm âm tính liên tục với SARSCoV-2 mới được xuất viện và tiếp tục thực hiện nghiêm việc cách ly tại nhà cho
đủ 14 ngày theo quy định, giám sát y tế đến ngày thứ 28.
+ Đối với các đối tượng tiếp xúc gần (F1), phải cách ly tập trung 14 ngày và
phải được lấy mẫu xét nghiệm 02 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 14; sau khi có
kết quả âm tính 02 lần và đủ thời gian cách ly tập trung thì được về nhà cách ly tại
gia đình tiếp 14 ngày, được xét nghiệm kiểm tra vào ngày thứ 21.
+ Đối với các trường hợp F2: thực hiện cách ly y tế tại nhà riêng khi đảm bảo
đủ các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19; tuân thủ các quy định khi cách ly tại
nhà; chính quyền địa phương có trách nhiệm dán bảng thông báo gia đình có người
cách ly y tế; kiểm tra sức khoẻ 01 ngày 2 lần, hết 14 ngày xét nghiệm âm tính mới
thực hiện xong thời gian cách ly.
+ UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm ban hành Quyết định áp
dụng hình thức cách ly y tế, cách ly tập trung và Quyết định hết thời gian cách ly y
tế, cách ly tập trung đối với các đối tượng F0 và F1 tại địa bàn quản lý.
+ UBND cấp xã có trách nhiệm ban hành Quyết định áp dụng hình thức cách
ly tại nhà và Quyết định hết thời gian cách ly đối với các đối tượng F2 và giám sát
chặt chẽ việc cách ly tại nhà của các đối tượng trên.
+ Để tăng cường giám sát dịch tễ trong cộng đồng, yêu cầu Sở Y tế có hướng
dẫn đối với việc ưu tiên xét nghiệm chọn lọc các đối tượng có triệu chứng hô hấp,
tiêu hoá và có yếu tố dịch tễ tại tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và
tư nhân hoặc qua phát hiện cộng đồng, nhất là tại các địa phương đang thực hiện
giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19.
+ Đối với trẻ dưới 5 tuổi: thực hiện cách ly y tế tại nhà riêng khi đảm bảo đủ
các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 theo Công văn số 897/BYT-MT của Bộ
Y tế về việc hướng dẫn cách ly y tế với trẻ dưới 15 tuổi.
+ Với nhóm 5-15 tuổi, thực hiện cách ly y tế tập trung trong 7 ngày đầu. Sau
khi có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần liên tiếp với SARS-CoV-2 (lấy mẫu vào
ngày 1, ngày 3 và ngày 7), trẻ sẽ được về cách ly tại nhà riêng nếu đảm bảo đủ các
yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Việc di chuyển từ cơ sở cách ly y tế tập trung
về nhà phải tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.
- Đối với công dân đi về từ các vùng dịch Covid-19về địa bàn tỉnh:
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+ Giám sát chặt chẽ công dân đi về từ vùng dịch, nhất là từ Hải Dương và
các địa phương có dịch để áp dụng các biện pháp cách ly và thực hiện lấy mẫu xét
nghiệm bắt buộc, cụ thể như sau:
a) Đối với người về từ tỉnh Hải Dương thực hiện cách ly tập trung, khu riêng
và xét nghiệm ngày thứ nhất, thứ 7 và 14.
b) Người từng đến, về từ địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo
chỉ thị 16/CT-TTg: Cách ly tập trung 14 ngày từ thời điểm rời khỏi địa phương. Xét
nghiệm ngay khi vào khu cách ly 3 lần vào ngày thứ 1, 7 và 14.
c) Người từng đến, về từ các ổ dịch đang hoạt động (không tiếp xúc gần)
hoặc đi qua các địa điểm Bô y tế thông báo (không nằm trong vùng giãn cách):
Cách ly tại nhà 14 ngày từ khi rời các địa điểm này. Xét nghiệm giám sát 1 lần và
xét nghiệm nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ trong thời gian cách ly.
d) Người từng đến, về từ các địa phương, ổ dịch đang hoạt động, địa điểm
Bộ Y tế thông báo nhưng đã khai báo hơn 14 ngày: Tự theo dõi sức khỏe. Xét
nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ hoặc khi có chỉ định địa danh cụ thể (ví dụ
Cẩm Giang/Hải Dương).
Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị các đồng chí Bí thư - Chủ tịch UBND các huyện,
thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, thường xuyên kiểm tra việc tổ
chức thực hiện các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và địa phương.
Trên đây là ý kiến của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh - Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh tại
buổi họp trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch. Văn phòng UBND tỉnh
thông báo để các cơ quan liên quan biết, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Đ/c Lịch PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành thành viên BCD cấp tỉnh;
- BCD các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KTTH, KGVX.h
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