
ỦY BAN NHÂN DÂN 
THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

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

Số:        /UBND-VX Hoài Nhơn, ngày       tháng 8 năm 2021 
V/v áp dụng biện pháp phòng, 

chống dịch đối với người về 
từ khu vực có dịch  

Covid-19 

 

  

 Kính gửi:  

  - Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã; 

- Chủ tịch UBND các xã, phường. 
 
 

Hiện nay tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp tại nhiều địa 

phương, nhất là các huyện lân cận với thị xã; thực hiện Công văn số 6386/BYT-

MT ngày 06/8/2021 của Bộ Y tế về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với 

người về từ khu vực có dịch Covid-19; Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến như sau: 

1. Đối với những người đến/về từ các khu vực có dịch Covid-19 (được cập 

nhật thường xuyên trên website của Bộ Y tế tại địa chỉ: https://moh.gov.vn/dia-

diem-cach-ly): 

a) Những người đã tiêm chủng đủ liều vắc xin phòng Covid-19 (có chứng 

nhận tiêm chủng trên sổ sức khỏe điện tử hoặc có giấy chứng nhận tiêm chủng đủ 

liều của cơ sở tiêm chủng, trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và 

không quá 12 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương) hoặc đã khỏi bệnh 

Covid-19 (có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bằng 

phương pháp RT-PCR mẫu đơn không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa 

phương) và có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 hoặc giấy ra viện): 

Tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày đến/về địa 

phương, luôn thực hiện Thông điệp 5K và thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 

bằng phương pháp RT-PCR 02 lần vào ngày đầu và ngày thứ 7. Trường hợp có kết 

quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định. 

b) Những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng Covid-19: 

Thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày đến/về địa 

phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày tiếp theo. Thực hiện 

xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR 03 lần vào ngày đầu, ngày 

thứ 7 và ngày thứ 14 trong thời gian cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. Trường hợp 

có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định. 

c) Các trường hợp từ các tỉnh, thành phố, địa bàn khác đi qua khu vực có 

dịch nhưng không dừng, đỗ thì không phải thực hiện các biện pháp cách ly y tế. 

2. Đối với những người về từ các tỉnh, thành phố, khu vực đang thực hiện 

giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: 

a) Yêu cầu người dân không di chuyển từ tỉnh, thành phố nơi cư trú đến địa 

phương khác cho đến khi hết thời gian giãn cách theo Công điện số 1063/CĐ-TTg 

ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 
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b) Đối với các trường hợp đặc biệt được chính quyền địa phương cho phép 

di chuyển đến địa phương khác: thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo 

quy định tại mục 1 Công văn này. 

3. Đối với những người tham gia các đoàn công tác theo quyết định của cơ 

quan có thẩm quyền tại các tỉnh, thành phố, khu vực có dịch đang được  thực hiện 

giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trừ những 

người tiếp xúc gần với trường hợp mắc Covid-19 (F1) hoặc người tiếp xúc với 

người tiếp xúc gần với trường hợp mắc Covid-19 (F2): 

a) Những người đã tiêm chủng đủ liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi 

bệnh Covid-19: Tự theo dõi sức khỏe trong vòng 7 ngày. Thực hiện xét nghiệm 

SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR 02 lần vào ngày đầu và ngày thứ 07 kể 

từ ngày đến/về địa phương. Luôn thực hiện Thông điệp 5K, đặc biệt là đeo khẩu 

trang, không tụ tập và không đến nơi tập trung đông người. 

b) Ngững người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng Covid-19: 

Thực hiện cách ly tại nhà, nơi cư trú 03 ngày kể từ ngày đến/về địa phương theo 

Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế. Tiếp tục tự theo dõi sức 

khỏe cho đến hết 14 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, luôn thực hiện Thông 

điệp 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập và không đến nơi tập trung đông 

người. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR 02 lần vào 

ngày đầu và ngày thứ 03 kể từ ngày cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú. Trường hợp có 

kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định. 

4. Đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa ra, vào khu 

vực có dịch: không phải thực hiện cách ly y tế khi thực hiện đầy đủ các yêu cầu 

phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 898/BYT-MT 

ngày 07/02/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 

trong vận chuyển hàng hóa và Công văn số 4351/BYT-MT ngày 28/5/2021 của Bộ 

Y tế về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong vận chuyển hàng hóa. 

5. Đối với người đã tiểm chủng vắc xin phòng Covid-19 hoặc khỏi bệnh 

Covid-19 tại nước ngoài thì việc kiểm tra và công nhận giấy chứng nhận tiêm 

chủng, giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 hoặc giấy tờ tương đương khác của nước 

ngoài theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao, Sở Ngoại vụ. 

Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã; Chủ tịch UBND các xã 

phường nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Thị ủy (báo cáo);  

- TT. HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBMTTQ Việt Nam thị xã; 

- Ban Tuyên giáo Thị ủy; 

- TV BCĐ PCD Covid-19 thị xã; 

  - Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
Trần Hữu Thảo 
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