
 

 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT-NVY 
V/v triển khai các biện pháp 

cách ly đối với các trường hợp 

đã được tiêm đủ 02 mũi vắc xin 

phòng COVID-19 từ ngoài tỉnh 

về Lâm Đồng 

  Lâm Đồng, ngày        tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; 

- Ban Quản lý các khu Công nghiệp; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trong toàn ngành Y tế. 
 

Thực hiện Công văn số 7001/UBND-VX3 ngày 02/10/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thời gian cách ly đối với các trường hợp đã 

tiêm đủ 2 mũi vắc xin khi vào địa bàn tỉnh Lâm Đồng.  

Sở Y tế hướng dẫn thực hiện các biện pháp cách ly trong phòng, chống 

dịch COVID-19 đối với người từ ngoài tỉnh vào Lâm Đồng cụ thể như sau: 

1. Đối với người đã tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã 

từng bị nhiễm SARS-CoV-2 (có chứng nhận đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin và mũi 

tiêm thứ 2 ít nhất 14 ngày trước khi vào tỉnh Lâm Đồng hoặc có giấy xác nhận 

khỏi bệnh COVID-19 do cơ sở y tế cấp, có giấy chứng nhận xét nghiệm dương 

tính với SAR-COV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn không quá 6 tháng 

tính đến thời điểm vào tỉnh Lâm Đồng): 

- Thực hiện cách ly tập trung 07 ngày tại khu cách ly tập trung đóng 

trên địa bàn hoặc các khu cách ly tập trung tại các Công ty, doanh nghiệp 

(các công ty, doanh nghiệp xây dựng phương án cách ly và báo UBND các 

huyện, thành phố kiểm tra cơ sở cách ly và trình UBND tỉnh phê duyệt thành lập 

khu cách ly) và tiếp tục theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo và thực hiện xét 

nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 tính từ ngày được vào tỉnh 

Lâm Đồng. 

- Thực hiện việc đi lại theo nguyên tắc “Một cung đường, hai điểm đến”, 

khai báo y tế tại chốt kiểm dịch và cam kết không dừng đỗ tại bất cứ địa điểm 

nào khác; trong quá trình di chuyển sử dụng phần mềm PC-Covid. Khi đi qua 

chốt khi phải có kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực trong vòng 72 giờ. 

2. Đối với người chưa tiêm, tiêm chưa đủ 02 mũi vắc xin phòng chống 

COVID-19 hoặc đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng COVID-19 nhưng mũi thứ 

2 chưa đủ 14 ngày tính từ khi vào Lâm Đồng 

- Thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày và cách ly tại nhà 14 ngày tiếp 

theo (lấy mẫu xét nghiệm ngày đầu -ngày thứ 14 và ngày thứ 28) và khi vào Lâm 

Đồng phải:  

- Thực hiện việc đi lại theo nguyên tắc “Một cung đường, hai điểm đến”, 
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khai báo y tế tại chốt kiểm dịch và cam kết không dừng đỗ tại bất cứ địa điểm 

nào khác; trong quá trình di chuyển sử dụng phần mềm PC-Covid. Khi đi qua 

chốt khi phải có kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực trong vòng 72 giờ. 

3. Đối với người dân tỉnh Lâm Đồng khi đi về từ các tỉnh, thành phố 

- Ngoài tuân thủ các điều kiện nêu trên, phải đăng ký với UBND các 

huyện, thành phố; UBND các huyện, thành phố tổng hợp danh sách, xây dựng kế 

hoạch và phương án đón công dân về địa phương, báo cáo UBND tỉnh.  

4. Trường hợp đối với các trường hợp là người nước ngoài nhập cảnh 

vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày) thì thực hiện theo Công 

văn số 4674/BYT-MT ngày 31/8/2020 của Bộ Y tế.  

5. Tổ chức thực hiện 

a) Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ban Quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh 

- Tùy theo chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp UBND các huyện, 

thành phố liên hệ với các sở, ban, ngành, đoàn thể tại các tỉnh, thành phố trên cả 

nước (nếu có) việc đưa, đón các công dân, chuyên gia, người lao động, học 

sinh.... có nhu cầu về địa phương.  

- Kịp thời tham mưu UBND tỉnh Lâm Đồng về khôi phục sản xuất và phát 

triển kinh tế xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch Covid-19 phù hợp các biện pháp phòng, chống dịch tại địa phương. 

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành cách ly cũng như công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 của các chuyên gia, người lao động tại các công ty, doanh 

nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý. Phối hợp và hỗ trợ các công ty, doanh nghiệp 

thành lập Ban điều hành Khu cách ly tập trung (nếu có). 

b) Ủy ban nhân dân các huyện thành phố 

- Phối hợp các sở, ngành liên quan … liên hệ các tỉnh, thành phố (nếu có) 

về việc đưa công dân, chuyên gia, người lao động, học sinh.... về địa phương. 

- Hướng dẫn người dân về các thủ tục đăng ký danh sách có nhu cầu về 

địa phương, tổng hợp danh sách người dân có nguyện vọng về Lâm Đồng để tổ 

chức đón công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn và báo cáo theo chỉ đạo 

của UBND tỉnh. Đối với các trường hợp đi về tự phát, không có tổ chức….đề 

nghị UBND các huyện,thành phố tổng hợp xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh.  

- Hỗ trợ các doanh nghiệp về thủ tục xin phép cho các chuyên gia, người 

lao động, công nhân…của công ty, doanh nghiệp về địa phương. Sau khi nhận 

được phương án vận chuyển, phòng chống dịch COVID-19 của các công ty, 

doanh nghiệp xem xét quyết định cho chuyên gia người lao động (là người Việt 

Nam) vào tỉnh Lâm Đồng và chịu trách nhiệm trước việc cho phép của mình. 

Hàng tuần tổng hợp danh sách đối tượng mà UBND các huyện, thành phố cho 

vào tỉnh Lâm Đồng gửi về cho Sở Y tế và các sở, ngành liên quan để tổng hợp 

báo cáo UBND tỉnh.  

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành cách ly cũng như công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 của các chuyên gia, người lao động, nhất là tại các khu 
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công nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đóng trên địa bàn quản lý. 

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tổ chức kiểm tra các cơ sở cách ly tập 

trung theo đề nghị của các Công ty, doanh nghiệp nếu đảm bảo theo quy định 

báo cáo Sở Y tế để trình UBND tỉnh phê duyệt khu cách ly tập trung. 

c) Trung tâm Y tế các huyện, thành phố 

- Chịu trách nhiệm về hướng dẫn chuyên môn y tế tại khu cách ly của các 

doanh nghiệp, công ty đảm bảo thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế tại 

Quyết định 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020. 

- Tổ chức theo dõi sức khỏe cho các chuyên gia, người lao động khi thực 

hiện cách ly tại khu cách ly của Công ty, doanh nghiệp và thực hiện lấy mẫu xét 

nghiệm theo đúng quy định. Hướng dẫn chuyên gia, người lao động thực hiện 

các biện pháp cách ly, phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định.  

d) Các công ty, doanh nghiệp, khu công nghiệp 

- Thực hiện theo đúng hướng dẫn của UBND huyện, TP và các sở, ban, 

ngành liên quan về thủ tục đưa, đón chuyên gia, người lao động... về làm việc tại 

doanh nghiệp....Xây dựng phương án vận chuyển, phòng, chống dịch COVID-19 

cho chuyên gia, người lao động đối với người Việt Nam gửi UBND các huyện, 

thành phố xem xét phê duyệt; đối với chuyên gia người lao động là người nước 

ngoài gửi UBND tỉnh phê duyệt và quyết định cho vào nếu đảm bảo điều kiện 

theo quy định. 

- Đối với các trường hợp là người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam 

làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày), công ty, doanh nghiệp…bố trí địa điểm lưu 

trú, làm việc riêng biệt, đảm bảo giám sát y tế, không tiếp xúc cộng đồng. Xây 

dựng và trình UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt phương án, phương tiện đưa 

đón, cách ly, phương án an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình 

làm việc của chuyên gia và khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ 

và những người tiếp xúc. 

- Tuân thủ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

theo hướng dẫn của ngành Y tế, liên hệ với cán bộ y tế địa phương triển khai xét 

nghiệm test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 và có trách nhiệm chi trả 

kinh phí xét nghiệm, các kinh phí khác theo đúng quy định. 

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Lâm Đồng nếu để xảy ra dịch bệnh 

COVID-19 trên địa bàn. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:              
- Như trên (phối hợp thực hiện); 

- Tỉnh ủy (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- BGĐ SYT; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

                GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Thuận 
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