ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3748 /UBND-PYT

Côn Đảo, ngày 21 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai thực hiện Công văn số
893/TTCH ngày 17/10/2021 của
Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch
Covid-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp
thuộc huyện;
- Các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên
địa bàn huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, Trung ương
hoạt động trên địa bàn huyện;
- Các điểm sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn huyện;
- Các Đội/Chốt kiểm tra liên ngành phòng,
chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện;
- Trưởng 09 khu dân cư.
Thực hiện Công văn số 893/TTCH ngày 17/10/2021 của Trung tâm chỉ huy
phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc hướng dẫn cụ thể văn
bản 15467/UBND-VP ngày 15/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu; để triển khai trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:
1. Đối với người từ địa phương khác vào địa bàn huyện Côn Đảo
- Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của
Bộ Y tế.
- Thực hiện khai báo với Công an huyện nơi cư trú/tạm trú hoặc bằng phần
mềm PC-COVID, Sổ sức khỏe điện tử, phần mềm VNIED trên nền tảng Cơ sở dữ
liệu quốc gia về dân cư.
2. Thực hiện các biện pháp y tế đối với người từ các địa phương khác về
huyện Côn Đảo
2.1. Thực hiện Công văn số 8718/BYT-DP ngày 15/10/2021 của Bộ Y tế.
Chủ động theo dõi chặt chẽ người về từ các địa phương, khu vực có dịch
Covid-19 vừa hết giãn cách, nhất là từ các địa phương có số mắc Covid-19 cao
(như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An…), thực hiện xét
nghiệm hoặc test nhanh căn cứ tình hình thực tế để tổ chức cách ly phù hợp (cách
ly tập trung hoặc cách ly tại nhà), theo dõi sức khỏe và áp dụng các biện pháp
phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.
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2.2. Đối với người ở các địa phương, khu vực có dịch ở cấp độ 4, cấp độ 3
(tương ứng với màu đỏ và màu cam trên bảng phân vùng dịch của Cổng Thông tin
điện tử của Bộ Y tế) thì áp dụng cụ thể như sau:
a) 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,
mũi tiêm cuối cùng đã qua ít nhất 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng
6 tháng tính đến thời điểm về tỉnh (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh Covid19): Theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày về địa
phương; thực hiện xét nghiệm Sars-CoV-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 cho cơ
quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định.
b) 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 07 ngày kể từ ngày về địa phương; tiếp tục tự theo dõi
sức khỏe trong 07 ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp 5K; thực hiện xét
nghiệm SARS-CoV-2 hoặc test nhanh vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 kể từ ngày về
địa phương.
c) Người chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19: Thực hiện cách ly tập trung
14 ngày kể từ ngày về địa phương; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong
14 ngày tiếp theo; thực hiện xét nghiệm Sars-CoV-2 hoặc test nhanh vào ngày thứ
nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ ngày về địa phương.
d) 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
theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao.
2.3. Đối với người trở về từ các địa phương có dịch ở cấp độ 2 (tương ứng
với màu vàng trên bảng phân vùng trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế) thì áp
dụng cụ thể như sau:
a) 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,
mũi tiêm cuối cùng đã qua ít nhất 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng
6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh
COVID-19): Tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày
về địa phương và luôn thực hiện thông điệp 5K; nếu có dấu hiệu bất thường về sức
khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để
theo dõi và xử trí theo quy định.
b) Người chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19: Tự theo dõi sức khỏe
tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày về địa phương và luôn thực hiện
thông điệp 5K; thực hiện xét nghiệm Sars-CoV-2 hoặc test nhanh vào ngày thứ
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nhất. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng,
mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định.
c) Người chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19: Thực hiện cách ly y tế tại
nhà, nơi lưu trú 07 ngày kể từ ngày về địa phương; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe
trong 07 ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp 5K; Thực hiện xét nghiệm
Sars-CoV-2 hai lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 kể từ ngày cách ly y tế tại nhà,
nơi lưu trú.
Phương pháp xét nghiệm: Ưu tiên sử dụng Test nhanh kháng nguyên.
2.4. Đối với người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người
dưới 18 tuổi (trẻ em): thực hiện cách ly tại nhà và có người chăm sóc cách ly cùng.
2.5. Đối với ngư dân, thuyền viên, người phục vụ trên phương tiện khi lên
bờ thì thực hiện các biện pháp y tế tương tự đối với người ở các địa phương, khu
vực cấp độ 4, cấp độ 3 nêu tại khoản 2 Công văn này.
3. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên
địa bàn huyện
- Xây dựng phương án hoạt động đảm bảo công tác phòng, chống dịch của
đơn vị theo hướng dẫn của Bộ Y tế, các Bộ, ngành trung ương và phương án xử lý
tình huống nếu xảy ra trường hợp có ca F0 tại cơ sở mình quản lý gửi về Ủy ban
nhân huyện xem xét phê duyệt (trước ngày 26/10/2021). Các doanh nghiệp tư
nhân và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nào không xây dựng kế hoạch hoặc
phương án đảm bảo công tác phòng chống dịch tại đơn vị thì không được phép
hoạt động.
- Tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tại nơi làm việc. Thực
hiện quản lý thông tin người vào/ra bằng mã QR.
Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân
cư triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- TTr: Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các
tổ chức chính trị-xã hội huyện;
- Văn phòng và các Ban của Huyện ủy;
- Các Tổ phòng chống dịch Covid-19 tại 09 khu dân
cư;
- Các Tổ Covid-19 cộng đồng;
- Lưu: VT, YT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

