
 

  Kính gửi:  

    - Uỷ ban nhân dân các huyện/thị xã/thành phố; 

    - Trung tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố; 
 

 Căn cứ Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc 

gia phòng chống dịch COVID-19 về việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời 

gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch 

COVID-19. 

 Căn cứ thông báo số 58/TB-BCĐ ngày 10/5/2021 của Ban Chỉ đạo Phòng 

chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế về các biện pháp giám sát công dân từ 

vùng dịch đến tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 Căn cứ tình hình diễn biến dịch COVID-19 trên toàn quốc. 

 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành sơ 

đồ hướng dẫn cách ly phòng chống dịch COVID-19 ngày 11/5/2021, như sau: 

(Sơ đồ đính kèm) 

 Thời gian áp dụng: kể từ 0 giờ ngày 11/05/2021. 

 Tuỳ theo tình hình diễn biến dịch COVID-19, các văn bản chỉ đạo mới của 

Chính phủ và Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh sẽ tiếp tục 

nghiên cứu, điều chỉnh các Sơ đồ hướng dẫn cách ly phòng chống dịch COVID-19 

phù hợp. 

 Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; 

- Lưu: VT, NVY 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 

 

 

Trần Kiêm Hảo 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG 

DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ 

HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI  

CỦA VI RÚT CORONA  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 5 năm 2021 

Số: 1615/BCĐ-YT  

V/v ban hành Sơ đồ hướng dẫn cách ly 

phòng chống dịch COVID-19 ngày 

11.5.2021 

 

Khẩn 
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