
                                                                                                                                                                                          

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:     /UBND-VP 

 

Đình Lập, ngày      tháng 3 năm 2020 

V/v rà soát danh sách  

người dân đã đến bệnh viện 

Bạch Mai-Hà Nội 

 

 

Kính gửi:  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trung tâm y tế huyện. 

  

Thực hiện Công văn số 604/CV-BCĐ ngày 30/3/2020 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống Covid-19 tỉnh Lạng Sơn về việc rà soát danh sách người dân đã 

đến bệnh viện Bạch mai - Hà Nội. 

Ủy ban nhân huyện Đình Lập đề nghị UBND các xã, thị trấn, Trung tâm y 

tế khẩn trương thực hiện các nội dung sau: 

1. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Ban hành Quyết định về việc Thành lập các tổ rà soát quản lý dân cư, lao 

động, bệnh nhân…tại các thôn, khu phố đảm bảo 117/117 thôn khu, phố đều có 

tổ rà soát, thành phần của tổ từ 3-5 thành viên gồm: Trưởng thôn, Công an viên, 

Y tế thôn… 

- Chỉ đạo lực lượng chức năng, tổ rà soát quản lý dân cư, lao động, bệnh 

nhân… trên địa bàn rà soát lập danh sách tất cả những người dân ( người nhà 

bệnh nhân, lái xe, những người liên quan khác… ) tại huyện Đình lập đã tới 

Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/3/2020 đến nay về địa phương, đặc biệt lưu ý 

lập riêng danh sách những người đã tiếp xúc tại 04 địa điểm trong bệnh viện 

Bạch Mai là: Khoa Thần Kinh, Khoa Tim Mạch, Trung tâm các Bệnh Nhiệt 

đới và Khu vực căng tin thuộc đơn vị cung cấp xuất ăn cho Bệnh viện Bạch 

Mai. Thông báo cho những người dân này đến cơ sở y tế gần nhất (Trung tâm Y 

tế huyện) để được tư vấn,theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện 

các biện pháp cách ly y tế phù hợp.  

2. Trung tâm Y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực 

hiện rà soát danh sách bệnh nhân đã khám, điều trị tại bệnh viện Bạch Mai 

theo Công văn số 577/SYT-NVY ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Sở y tế về việc 

theo dõi, giám sát y tế người bệnh, nhân viên y tế về từ bệnh viện Bạch Mai  và 

Công văn số 603/SYT-NVY ngày 29 tháng 3 năm 2020 của Sở y tế về việc tiếp 

tục rà soát, theo dõi và giám sát y tế đối với người bệnh đã khám và điều trị tại 

bệnh viện Bạch Mai. 

- Tăng cường tuyên truyền người dân không tự vượt tuyến đi khám chữa,  

chữa bệnh tại bệnh viện Bạch Mai trong thời gian khi đang có dịch COVID-19 

cho đến khi có thông báo mới; thực hiện khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI đối 

với toàn bộ những người đã đến bệnh viện Bạch Mai về địa phương. 

          4. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện thông qua Văn phòng 



HĐND và UBND huyện trước 15h00 ngày 01/4/2020 để tổng hợp báo cáo Sở 

Y tế theo quy định./. 

           

Nơi nhận:                             
- Như trên;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, các PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Lưu:VT.                                                              

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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