
UỶ BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH KHÁNH HOÀ                              Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 
Số : 6895 /UBND-KGVX                                Khánh Hòa, ngày 25 tháng 7  năm 2021 
 

V/v tổ chức cách ly F1 tại nhà 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Y tế; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

    

   
 

Thực hiện Công văn số 6605/UBND-KGVX ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh 

về việc chủ động kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa, trong đó, có nội dung tổ chức cách ly F1 tại nhà, UBND tỉnh 

có ý kiến như sau: 

Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội 

dung tổ chức cách ly F1 tại nhà theo Công văn số 6605/UBND-KGVX ngày 

16/7/2021 của UBND tỉnh, trong đó, quan tâm khuyến khích cách ly tại nhà đối với 

các đối tượng người trên 65 tuổi, trẻ em, người có bệnh lý phức tạp (tim mạch 

huyết áp, lây nhiễm, có nguy cơ đột quỵ, tử vong cao,…), người khuyết tật, người 

cần có người thân chăm sóc,...; việc cách ly F1 tại nhà đảm bảo an toàn và đầy đủ 

các điều kiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế./. 

 
Nơi nhận:     
- Như trên (VBĐT);  

- Bộ Y tế (báo cáo); 

- Bí thư Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo); 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh (P.Huy-PVP);      

- Lưu: VT, NN, HN. 
 

 

                      KT. CHỦ TỊCH 

                     PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

                     Đinh Văn Thiệu 
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