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          Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
  

 

 

Tính đến hết ngày 25/11/2021, tỉnh Bình Phước đã ghi nhận 5.770 ca dương 

tính với Covid-19, hiện đang điều trị 2.928 bệnh nhân. Riêng 01 tuần trở lại đây 

ghi nhận 1.850 ca, trung bình mỗi ngày ghi nhận 265 ca. Dự báo sẽ tiếp tục ghi 

nhận nhiều ca dương tính và các ổ dịch mới trong cộng đồng.  

Toàn tỉnh hiện có 355 người nhiễm Covid-19 (F0) không triệu chứng điều trị 

tại nhà (Chơn Thành: 79; Hớn Quản: 75; Phú Riềng: 65; Đồng Xoài: 44; Đồng 

Phú: 44; Lộc Ninh: 21; Phước Long: 16; Bình Long: 09; Bù Gia Mập: 02); huyện 

Bù Đốp có 01 F0 điều trị tại nhà tuy nhiên do có chuyển biến nặng hơn nên đã 

được chuyển đến cơ sở điều trị; huyện Bù Đăng chưa triển khai.  

Số lượng F0 tăng nhanh, tuy nhiên F0 không triệu chứng được điều trị tại nhà 

chưa nhiều, do nhiều nguyên nhân: 

- Nguyên nhân khách quan: Người lao động sống tại các phòng trọ nên không 

có nhà riêng; một số F0 là người cao tuổi, có bệnh nền; cơ sở vật chất, nơi ở của 

nhiều F0 sau khi khảo sát thực tế không đạt yêu cầu để điều trị tại nhà; tư tưởng 

của người bệnh chưa an tâm để điều trị tại nhà, địa bàn rộng gây khó khăn cho việc 

giám sát… 

- Nguyên nhân chủ quan: Nhân lực y tế không đủ do phải thực hiện nhiều 

nhiệm vụ; chính quyền cấp xã ở một số nơi chưa sẵn sàng tổ chức điều trị F0 tại 

nhà...  

Để khắc phục các tồn tại nêu trên, đồng thời tăng cường hơn nữa công tác 

quản lý điều trị F0 không triệu chứng tại nhà; 

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 5504/SYT-NV ngày 25/11/2021, 

Chủ tịch UBND tỉnh giao: 

1. Sở Y tế:  

V/v tăng cường quản lý F0 

không triệu chứng tại nhà 
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- Tổ chức Hội nghị tập huấn cho y tế cấp huyện, cấp xã về quản lý F0 không 

triệu chứng tại nhà dự kiến vào lúc 08 giờ ngày 27/11/2021. Sau Hội nghị, báo cáo 

kết quả  về UBND tỉnh trước 14 giờ ngày 27/11/2021.  

- Xây dựng Hướng dẫn chăm sóc F0 không triệu chứng tại nhà (Lưu ý: thiết 

kế tờ rơi; nội dung tập trung hướng dẫn cụ thể cách thức F0 tự theo dõi sức khỏe 

tại nhà, cách sử dụng túi thuốc tại nhà; xử lý rác thải sinh hoạt…), hoàn thành 

trước 17 giờ ngày 26/11/2021 để triển khai đến cấp huyện, cấp xã tại Hội nghị tập 

huấn trên. 

- Chủ động hơn nữa trong việc đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc 

triển khai quản lý F0 không triệu chứng tại nhà trên địa bàn tỉnh. Đối với các nội 

dung vượt quá thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND tỉnh. 

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

- Khẩn trương xây dựng Phương án quản lý F0 không triệu chứng tại nhà, gửi 

về Sở Y tế chậm nhất ngày 28/11/2021.   

- Đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai điều trị F0 không triệu chứng tại nhà theo 

quy định, trong đó phải chú ý các tiêu chí cách ly và điều kiện cụ thể của từng 

trường hợp nhằm đảm bảo an toàn, không để lây lan ra cộng đồng. 

- Bố trí nguồn nhân lực phù hợp (bao gồm nhân lực y tế và lực lượng tình 

nguyện...) để đảm bảo việc lấy mẫu, quản lý các đối tượng F0 tại nhà; đồng thời 

chuyển tuyến kịp thời, đúng quy định đối với các F0 có triệu chứng bất thường. 

- Tăng cường vai trò của Tổ Covid-19 cộng đồng; truyền thông về lợi ích, 

hiệu quả khi F0 được điều trị tại nhà để người dân an tâm, sẵn sàng cách ly tại nhà 

khi đủ điều kiện. 

- Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế ứng dụng 

hiệu quả công nghệ thông tin để hỗ trợ hoạt động giám sát F0 điều trị tại nhà.  

- Hướng dẫn tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải đúng quy định, 

không để lây nhiễm ra môi trường và cộng đồng./. 

 

Nơi nhận:      KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- TTTU, TT.HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- LĐVP, các Phòng; 

- Lưu: VT, P.KGVX, T-34726/11. 

     PHÓ CHỦ TỊCH     

 

 

 
  

      

 
 

                                                                                                    Trần Tuyết Minh 
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