QUY TRÌNH TRUY VẾT, KHOANH VÙNG, CÁCH LY, LẤY MẪU XÉT NGHIỆM DỊCH BỆNH COVID-19 HUYỆN VÂN ĐỒN

KHI FO XUẤT HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN
HUYỆN VÂN ĐỒN

Chỉ đạo
GIÁM ĐỐC TT Y TẾ

TRƯỞNG BCĐ
HUYỆN VÂN ĐỒN

Báo cáo lịch sử dịch tễ của F0

TRƯỞNG CÔNG AN
HUYỆN CHỈ ĐẠO
TRUY VẾT

Báo cáo kết quả truy vết

Chỉ đạo

TRƯỞNG BCĐ
CẤP XÃ CHỦ TRÌ,
PHỐI HỢP

Chủ trì phối
hợp Công an
huyện, Trung
tâm Y tế
huyện, các
đơn vị liên
quan thần tốc
truy vết toàn
bộ F1 - F4 từ
các điểm mà
F0 có tiếp
xúc trên địa
bàn

Phối hợp với
Công
an
huyện thống
nhất và lập
danh
sách
các F1 gửi về
BCĐ
cấp
huyện (trực
tiếp qua đồng
chí Chủ tịch
UBND
huyện- Phó
Trưởng
BCĐ)

Chủ trì, phối
hợp với cơ
quan Y tế
phun
khử
khuẩn
các
khu vực F0
tiếp xúc

Báo cáo danh sách F1

Lập
danh
sách và ban
hành Quyết
định cách ly
tại nơi ở với
F2-F4 theo
quy định.

Gửi
danh
sách
đến
Trung tâm Y
tế huyện để
lấy mẫu xét
nghiệm theo
thứ tự ưu tiên
từ F2-F4 phù
hợp với điều
kiện thực tế

BAN CHỈ ĐẠO CẤP
HUYỆN (đồng chí
Chủ tịch UBND huyện
- Phó Trưởng BCĐ)
Ban hành Quyết
định cách ly tập
trung F1
Chỉ
đạo

Báo
cáo kết
quả xét
nghiệm
F1

Báo cáo kết quả tiếp nhận F1

CHỈ HUY TRƯỞNG
BCH QUÂN SỰ
HUYỆN

Bàn giao danh sách
cho tổ Covid tự
quản kiểm tra, giám
sát, theo dõi sức
khỏe hằng ngày

Gửi danh sách
cách ly tập trung
đến Công an
huyện,
Trung
tâm Y tế huyện,
BCH Quân sự
huyện, BCĐ cấp
xã, Trưởng các
ban quản lý cơ sở
cách ly tập trung

Phối hợp BCĐ cấp
xã bố trí người đi
cùng và thông báo
cho F1 về thời
gian đón cách ly

Thông báo

Bố trí phương tiện
đón F1 đi cách ly
tập trung

TRƯỞNG BAN QUẢN
LÝ CƠ SỞ CÁCH LY
TẬP TRUNG TIẾP
NHẬN F1

Thông báo

GIÁM ĐỐC TT Y TẾ

Thần tốc lấy mẫu F1,
khẩn trương chuyển
về tỉnh xét nghiệm

Phối hợp với BCĐ
cấp xã lấy mẫu F2F4 theo thứ tự ưu tiên
trong diều kiện phù
hợp với tình hình
dịch và theo chỉ đạo

