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KHẨN 

Kính gửi: 

- Các cơ quan hành chính, đơn vị hành chính sự nghiệp 

thuộc huyện; 

- Các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, trung ương đóng trên 

địa bàn huyện; 

- Ủy ban kiểm tra và các Ban của Huyện ủy; 

- Mặt trận và các tổ chức đoàn thể huyện; 

- 09 khu dân cư. 
 

Căn cứ Công văn số 8318/BYT-DP ngày 03/10/2021 của Bộ Y tế về việc xét 

nghiệm, cách ly phòng, chống dịch Covid-19 với người di chuyển giữa các vùng 

nguy cơ; Công văn số 14532/UBND-VP ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh về việc 

hướng dẫn xét nghiệm, cách ly phòng, chống dịch Covid-19 với những người di 

chuyển giữa các vùng nguy cơ. 

Côn Đảo là huyện đảo cách xa đất liền, có nhiều khó khăn hạn chế về nhân 

lực, trang thiết bị, vật tư y tế… Để kiểm soát chặt chẽ hơn những người di chuyển 

giữa các vùng nguy cơ về đến địa phương. Vì vậy, huyện Côn Đảo đã đề Ủy ban 

nhân dân tỉnh chấp thuận cho huyện Côn Đảo được nâng lên một cấp độ trong công 

tác cách ly y tế, theo dõi sức khỏe so với quy định hiện hành của các cơ quan có 

thẩm quyền. Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo hướng dẫn xét nghiệm, cách ly theo 

dõi đối với những trường hợp người dân di chuyển giữa các vùng nguy cơ khi trở 

về địa phương, cụ thể như sau: 

1. Đối với người từ khu vực nguy cơ rất cao, khu vực nguy cơ cao đến 

vùng nguy cơ tương đương hoặc thấp hơn (Thành phố Hồ Chí Minh và các 

tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An (theo Công điện số 1265/CĐ-TTg ngày 

30/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ); các ngư dân, thuyền viên trên các ghe 

tàu đánh bắt thủy hải sản và vận chuyển hàng hóa): 

* Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh 

Covid-19: 
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- Trước khi về địa phương phải có kết quả xét nghiệm âm tính với Sars-CoV-2 

bằng kỹ thuật PCR trong thời hạn 03 ngày hoặc test nhanh kháng nguyên trong 

vòng 72 giờ (hoặc thực hiện ngay tại chốt kiểm soát).  

- Cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày đến/về địa phương 

(nếu điều kiện cách ly y tế tại nhà đảm bảo) và hạn chế tiếp xúc, tự theo dõi sức 

khỏe trong 14 ngày tiếp theo, luôn thực hiện Thông điệp 5K và xét nghiệm 02 lần 

với Sars-CoV-2 vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7. Nếu không đủ điều kiện cách ly cách 

ly y tế tại nhà, sẽ thực hiện cách ly tại cơ sở y tế tập trung trong thời gian 7 ngày 

trước khi tự theo dõi sức khỏe tại 14 ngày tiếp theo. Trường hợp có kết quả xét 

nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 sẽ chuyển đến cơ sở cách ly điều trị theo quy 

định. 

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

- Trước khi về địa phương phải có kết quả xét nghiệm âm tính với Sars-CoV-2 

bằng kỹ thuật PCR trong thời hạn 03 ngày hoặc test nhanh kháng nguyên trong 

vòng 72 giờ (hoặc thực hiện ngay tại chốt kiểm soát).  

- Thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung thời gian 14 ngày kể từ 

ngày đến/về địa phương và tự theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày. Xét nghiệm 03 lần 

với Sars-CoV-2 vào ngày thứ 3, ngày thứ 7 và ngày thứ 14. 

- Trong trường hợp các cơ sở cách ly tập trung không đủ khả năng tiếp nhận 

hoặc không đảm bảo điều kiện an toàn, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 

huyện sẽ xem xét quyết định cho người dân được cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú, 

khách sạn (gọi chung là cách ly y tế tại nhà); hướng dẫn người dân thực hiện 5K và 

làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn định kỳ 2-3 ngày/lần hoặc xét 

nghiệm RT-PCR mẫu đơn hoặc mẫu gộp 5-7 ngày/lần cho người dân đến khi đủ 14 

ngày. 

- Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với Sars-CoV-2 sẽ chuyển 

đến cơ sở cách ly điều trị theo quy định.  

2. Người đi từ khu vực nguy cơ đến khu vực nguy cơ tương đương hoặc 

khu vực bình thường mới: 

* Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh 

Covid-19: 

- Trước khi về địa phương phải có kết quả xét nghiệm âm tính với Sars-CoV-2 

bằng kỹ thuật PCR trong thời hạn 03 ngày hoặc test nhanh kháng nguyên trong 

vòng 72 giờ (hoặc thực hiện ngay tại chốt kiểm soát dịch).  
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- Cách ly y yế tại nhà, nơi lưu trú trong 14 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, 

luôn thực hiện Thông điệp 5K. Thông báo cho cơ quan y tế trên địa bàn trong 

trường hợp xuất hiện các triệu chứng sốt ho, đau họng, khó thở, giảm hoặc mất vị 

giác hoặc khứu giác.  

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

- Trước khi về địa phương phải có kết quả xét nghiệm âm tính với Sars-CoV-2 

bằng kỹ thuật RT-PCR trong thời hạn 03 ngày hoặc test nhanh kháng nguyên trong 

vòng 72 giờ (hoặc thực hiện ngay tại chốt kiểm soát dịch).  

- Thực hiện cách ly y tế tập trung thời gian 07 ngày kể từ ngày đến/về địa 

phương và tiếp tục hạn chế tiếp xúc, tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày 

tiếp theo. Xét nghiệm 02 lần với Sars-CoV-2 vào ngày thứ 3, ngày thứ 7 trong thời 

gian cách ly y tế tập trung.  

- Thông báo cho cơ quan y tế trên địa bàn trong trường hợp xuất hiện các triệu 

chứng sốt ho, đau họng, khó thở, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác.  

- Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với Sars-CoV-2 sẽ chuyển 

đến cơ sở cách ly điều trị theo quy định. 

- Các trường hợp cách ly y tế tại nhà khi đảm bảo các điều kiện cách ly tại nhà 

theo quy định tại văn bản số 9803/UBND-VP ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh. 

* Lưu ý:  

- Những người đã tiêm 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. 

3. Công tác tuyên truyền 

Đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa 

– Thông tin và Thể thao huyện và các cơ quan liên quan, đơn vị, Trưởng 09 khu 

dân cư tổ chức tuyên truyền nội dung tại Khoản 1 (nêu trên); hướng dẫn người dân 

thực hiện các nguyên tắc phòng chống dịch, thực hiện Thông điệp 5K và các biện 

pháp phòng chống dịch cần áp dụng tại nơi đến. 

4. Công tác tiếp nhận 
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Giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham 

mưu Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với các địa phương khác tổ chức đón người 

dân theo kế hoạch, chu đáo, an toàn, đảm bảo các nguyên tắc về phòng, chống dịch 

Covid-19. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

 (Đính kèm: Công văn số 9803/UBND-VP ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh). 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Y tế tỉnh; 

- TT KSBT tỉnh; 

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh huyện; 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện 

- Lưu: VT,YT. 

CHỦ TỊCH 
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