
 

 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT-NVY   Bình Định, ngày       tháng 02 năm 2021 
V/v tổ chức thực hiện 

cách ly y tế vùng có dịch 

COVID-19 

 
 

 

 

Kính gửi: 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

 

Thực hiện Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ Y tế về 

việc ban hành “Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch 

COVID-19” (kèm theo). 

Sở Y tế đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể nghiên cứu, khẩn 

trương phổ biến, triển khai thực hiện nghiêm các nội dung quy định tại Quyết 

định số 3986/QĐ-BYT phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo an toàn 

phòng, chống dịch COVID-19. Đặc biệt lưu ý áp dụng thời gian cách ly là 21 

ngày đối với người đến/ở/về từ ổ dịch chưa qua 21 ngày tính từ ngày ra khỏi 

vùng dịch theo chỉ đạo tại Công điện khẩn số 02/CĐ-UBND ngày 02/02/2021 

của UBND tỉnh về việc triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 
  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- BVĐK Hòa Bình; 

- BV Bình Định; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, NVY.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 

 

(thực hiện) 
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