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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Ban biên tập cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh
Căn cứ công văn số 17/BBT-THCB ngày 20/8/2021 của Ban biên tập cổng
thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh về việc chuyển câu hỏi công dân trên cổng thông
tin điện tử (đính kèm);
Trích câu hỏi như sau:
Ngày 18/7/2021, gia đình tôi nhận được tin cháu Võ Huỳnh Hải Đăng
nhập viện Quân y 121 (Cần Thơ) để mổ ruột thừa nên tôi đã làm thủ tục test
nhanh Covid-19 rồi tự lái ôtô đến bệnh viện Quân y 121 làm xét nghiệm lại một
lần nữa để vào viện nuôi cháu (kết quả âm tính). Từ khi vào viện ngày
18/7/2021 tôi ở trong bệnh viện nuôi cháu không đi ra khỏi bệnh viện và cũng
không có tiếp xúc với người ngoài bệnh viện vì bệnh viện cấm trại toàn bộ bác
sĩ và nhân viên không được về nhà mà ở tại bệnh viện 100%. Đến khi cháu tôi
hồi phục sức khỏe và được xuất viện về đơn vị để công tác ngày 5/8/2021, tôi
vẫn ở lại bệnh viện chờ xin ý kiến của tỉnh Trà Vinh để về nhà cách ly. Trong
thời gian ở bệnh viện tôi có xét nghiệm PCR ở tại bệnh viện Quân y 12 1 ngày
27/7/2021 kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Và bệnh viện sẽ làm xét nghiệm
PCR lại cho tôi lần nữa trước khi tôi về và kèm theo giấy xác nhận tôi đi nuôi
bệnh và đã ở trong bệnh viện Quân y 121 từ 18/7/2021 đến khi về không có tiếp
xúc với bất kỳ ai bên ngoài bệnh viện. Vậy xin hỏi tôi tự lái ôtô về địa phương
khai báo y tế và xin về nhà cách ly tại nhà được không?
Sở Y tế xin trả lời như sau: Đối với người ngoài tỉnh về Trà Vinh, cách ly y
tế tập trung 14 ngày, tiếp tục theo dõi tại nhà/nơi cư trú 14 ngày tiếp theo (trên
tinh thần thông báo kết luận số 114/TB-VP ngày 24/7/2021 của Chánh văn phòng
Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh và Công văn số 1957/VP-KGVX ngày 06/8/2021
Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh).
Sở Y tế trả lời cho công dân Huỳnh Thị Hồng Gấm và Ban biên tập cổng
thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh được rõ./.
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