
TRUNG TÂM CHỈ HUY 

PHÒNG CHỐNG DỊCH  

COVID-19 TỈNH NGHỆ AN 

Số:               /TTCH-SYT 

V/v bổ sung biện pháp phòng, chống 

dịch đối với người về từ khu vực có 
dịch COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Nghệ An, ngày        tháng       năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Trung tâm Chỉ huy Phòng chống COVID-19 các huyện, 

thành, thị; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã, 

             tỉnh Nghệ An. 

 

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. Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị các Sở, ban, 

ngành cấp tỉnh; Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 các huyện, 

thành, thị và các đơn vị liên quan thống nhất triển khai các nội dung sau: 

1. Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chốn dịch COVID-19 đối với 

người về từ khu vực có dịch COVID-19 theo chỉ đạo tại Công văn số 3547/BCĐ-

SYT ngày 10/8/2021 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh (kèm 

theo). 

2. Bổ sung, làm rõ một số nhóm đối tượng như sau: 

2.1. Đối với những người đến/về từ các khu vực đang thực hiện cách ly y 

tế (phong tỏa), cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ: 

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

tiêm chủng trên Sổ sức khoẻ 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 xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện): 

- Cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú trong 14 ngày kể từ ngày đến/về địa 

phương, luôn thực hiện Thông điệp 5K và thực hiện xét nghiệm 03 lần vào ngày 

đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 14. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính 

với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định. Tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 14 ngày 

sau khi hoàn thành cách ly. 
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b) Những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-

19: Tiếp tục thực hiện theo quy định của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-

19 tỉnh tại Công văn số 4600/UBND-BCĐ ngày 06/7/2021; số 3367/BCĐ-SYT 

ngày 31/7/2021 về việc tăng cường công tác quản lý người từ các địa phương trên 

cả nước đến/trở về/đi qua tỉnh Nghệ An;  

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. 

Tự theo dõi sức khỏe 14 ngày, khi có dấu hiệu bất thường như sốt, ho, … liên hệ 

ngay cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ. 

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

giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: 

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

bệnh COVID-19: Tự theo dõi sức khoẻ trong 07 ngày. Luôn thực hiện Thông điệp 

5K của Bộ Y tế. 

b) Những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-

19: Tiếp tục thực hiện theo quy định của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-

19 tỉnh tại Công văn số 4600/UBND-BCĐ ngày 06/7/2021; số 3367/BCĐ-SYT 

ngày 31/7/2021 về việc tăng cường công tác quản lý người từ các địa phương trên 

cả nước đến/trở về/đi qua tỉnh Nghệ An./. 

Nơi nhận:                              

- Như trên;  

- BCĐ PC dịch COVID-19 (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở Y tế (để biết); 

- Lưu: VT, NVY 

KT. CHỈ HUY TRƯỞNG 

PHÓ CHỈ HUY TRƯỞNG  

 

 

 

 

Dương Đình Chỉnh 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 
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