UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3935 /SYT-NVY

Bình Định, ngày 08 tháng 10 năm 2021

V/v thực hiện một số biện pháp
phòng, chống dịch COVID-19
đối với người về từ Thành phố
Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình
Dương, Đồng Nai, Long An

KHẨN
Kính gửi:
- Các Sở: Giao thông Vận tải, Du lịch;
- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Ngày 06/10/2021, Bộ Y tế ban hành Công văn số 8399/BYT-MT về việc
áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ Thành phố Hồ Chí
Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An (kèm theo).
Thực hiện Công văn số 6307/UBND-VX ngày 07/10/2021 của UBND
tỉnh về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ TP. Hồ
Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An theo chỉ đạo của Bộ Y
tế; Sở Y tế đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển
khai cho các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp
phòng chống dịch đối với người đến/về tỉnh từ Thành phố Hồ Chí Minh và các
tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Long An theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số
8399/BYT-MT; trong đó lưu ý một số điểm sau:
1. Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ xanh trên
Sổ Sức khoẻ điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có
thẩm quyền cấp) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời
điểm đến/về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19):
Thực hiện tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày
đến/về địa phương; luôn thực hiện Thông điệp 5K; thực hiện xét nghiệm SARSCoV-2 vào ngày thứ nhất; nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt,
khó thở, đau rát họng, mất vị giác,… thì báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi
và kịp thời xử trí theo quy định.
Riêng người đã tiêm 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 các giấy tờ tương đương khác
của nước ngoài thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao.
2. Đối với người tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ vàng
trên Sổ Sức khoẻ điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm
quyền cấp): Thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày kể từ ngày đến/về địa
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phương; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày tiếp theo; luôn thực hiện
Thông điệp 5K; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ
7 kể từ ngày đến/về địa phương.
3. Đối với người chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19: Thực hiện cách ly
tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày đến/về địa phương; tiếp tục tự theo dõi
sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo; luôn thực hiện Thông điệp 5K; thực hiện xét
nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ ngày
đến/về địa phương.
Đề nghị các đơn vị, địa phương phối hợp chỉ đạo thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐ tỉnh (báo cáo);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Lãnh đạo Sở;
- TT. KSBT tỉnh;
- TTYT các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NVY.

GIÁM ĐỐC

Lê Quang Hùng

