
UBND THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG 

CHỐNG DỊCH COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  

Số:           /BCĐ-TH Hoài Nhơn, ngày         tháng 7 năm 2021 
  

V/v yêu cầu khẩn trương  

phân loại và truy vết  

các đối tượng F1, F2 

 

 

Kính gửi: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã, phường. 

 

 

Để tập trung thực hiện các biện pháp truy vết, khoanh vùng, dập dịch, mục 

tiêu sớm ngăn chặn sự lây lan dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã. Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 thị xã yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-

19 các xã, phường thực hiện các nội dung sau: 

- Qua truy vết của ngành y tế đối với các đối tượng F1 đã trở thành F0, xác 

định có 177 đối tượng F1, 561 đối tượng F2 (có danh sách kèm theo), BCĐ thị xã 

yêu cầu BCĐ xã, phường khẩn trương phân loại các đối tượng F1, F2 theo từng 

thôn, khu phố (lưu ý việc phân loại danh sách F1 có nguy cơ cao là đối tượng tiếp 

xúc trong phạm vi 2m với ca bệnh F0; người về từ vùng dịch/ổ dịch; người hết cách 

ly tập trung về cư trú trên địa bàn; người ở trong vùng lõi của các địa phương có 
dịch, F2 có liên quan đến F1 nguy cơ cao); thời gian truy vết thần tốc, báo cáo cụ thể 

về BCĐ phòng, chống Covid-19 thị xã chậm nhất 14h giờ 00 ngày 06/7/2021.  

- Chủ động nắm chắc các đối tượng F1, F2, khi F1 thành F0 và có trách nhiệm 

truy vết F1, F2, không chờ đợi chỉ đạo của cấp thẩm quyền.  

Yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các xã, phường nghiêm 

túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND; UBND thị xã; 

- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 thị xã; 

- Trung tâm VH – TT – TT (đưa tin); 

- Lưu: BCĐ. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Phạm Văn Chung 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ   
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