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BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG 

DỊCH BỆNH COVID-19 

 

Số:           /BCĐ 

V/v thực hiện khai báo y tế, truy vết các 

trƣờng hợp F1 của bệnh nhân COVID-19 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Hải Dương, ngày       tháng 02 năm 2021 

 
 

            

Kính gửi:  

 

 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra tình trạng một số ngƣời 

dân không chấp hành việc tự giác khai báo khi các cơ quan chức năng thông báo 

truy vết các trƣờng hợp F1 của bệnh nhân COVID-19. Điều này gây ảnh hƣởng 

nghiêm trọng đến công tác truy vết, khoanh vùng và dập dịch của tỉnh. 

Để tăng cƣờng ý thức của ngƣời dân trong việc chấp hành các quy định 

của pháp luật về việc tự giác khai báo trong truy vết các trƣờng hợp F1 của 

bệnh nhân COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh 

yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các cấp và các cơ 

quan, đơn vị trong toàn tỉnh thực hiện nghiêm một số nội dung sau: 

1. Trong vòng 24 giờ kể từ khi cơ quan chức năng ra thông báo truy vết về 

ca bệnh COVID-19 (F0), thì yêu cầu những ngƣời tiếp xúc gần với F0 (là các 

trƣờng hợp F1) phải tự giác khai báo với cơ quan chức năng. Trƣờng hợp cố tình 

không khai báo sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định hiện hành.  

         2. Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nếu phát hiện che 

giấu cho ngƣời thuộc diện F1 không khai báo y tế thì sẽ xem xét kỷ luật theo 

quy định.   

         Giao các sở, ban, ngành có liên quan và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 các cấp triển khai, thực hiện nghiêm./. 

 
Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 
- Thƣờng trực Tỉnh ủy; 

- Thƣờng trực HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- UBND cấp xã; 

- Lƣu: VT, KGVX, H.(30). 
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CHỦ TỊCH UBND TỈNH 
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