UBND HUYỆN BỐ TRẠCH
TRUNG TÂM CHỈ HUY PC
DỊCH COVID-19 HUYỆN

Số: 01

/TTCH

V/v hướng dẫn các biện pháp phòng,
chống dịch đối với trường hợp về/đến địa
phương trong dịp Tết Nguyên đán 2022.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bố Trạch, ngày 14 tháng 01 năm 2022

Kính gửi:

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;
- Các cơ quan Trung ương, của tỉnh đóng trên địa bàn;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên cả nước vẫn đang diễn biến phức
tạp, sự xuất hiện biến chủng mới Omicron làm tăng nguy cơ bùng phát dịch ở
nhiều nơi trên cả nước. Trên địa bàn huyện, trong những ngày qua đã ghi nhận
nhiều trường hợp dương tính là người về từ các vùng dịch. Để tiếp tục kiểm soát
có hiệu quả dịch COVID-19, thực hiện Công văn số 09/TTCH-NCVX ngày
13/01/2022 của Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng
Bình, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện hướng dẫn các
biện pháp phòng, chống dịch đối với các trường hợp về/đến địa phương trong
dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, cụ thể như sau:
1. Đối với người về/đến từ địa bàn phân loại dịch cấp 3, cấp 4, vùng
cách ly y tế (phong tỏa) và các tỉnh, thành phố có tình hình dịch bệnh diễn
biến phức tạp:
Khuyến khích, vận động người dân hạn chế di chuyển khi không thật sự
cần thiết. Đối với các trường hợp về/đến từ địa bàn phân loại dịch cấp 3, cấp 4
hoặc vùng cách ly y tế (phong tỏa), yêu cầu có giấy chứng nhận âm tính với
SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Thực hiện khai báo y tế theo quy định.
- 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 về/đến địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19):
Tự theo dõi sức khoẻ tại nhà/nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày về/đến địa
phương, thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế và xét nghiệm SARS-CoV-2 ít
nhất 02 lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ 7; nếu có dấu hiệu bất thường về sức
khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì báo trạm y tế xã, thị trấn
hoặc cơ quan y tế gần nhất để theo dõi và xử trí theo quy định.
- 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 về/đến địa
phương; xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 02 lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ
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7; sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày tiếp theo và luôn thực hiện
thông điệp 5K của Bộ Y tế.
- Với người chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19: Thực hiện cách ly tại
nhà/nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày về/đến địa phương; xét nghiệm SARS-CoV-2
vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14; sau đó tiếp tục tự theo dõi sức
khỏe trong 14 ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp 5K.
2. Đối với người về/đến từ địa bàn có dịch cấp 1, cấp 2:
Không yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm khi đi lại (khuyến khích tự
xét nghiệm). Thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng PC COVID.
Tự theo dõi sức khoẻ và thực hiện thông điệp 5K. Khi có các biểu hiện ho,
sốt, khó thở...thì liên hệ với trạm y tế xã, thị trấn hoặc cơ quan y tế gần nhất để
theo dõi và xử trí theo quy định.
3. Đối với trường hợp nhập cảnh về trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên
đán Nhâm Dần:
Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 01/UBND ngày 05/01/2022
của UBND huyện về việc phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập
cảnh.
4. Đối với các trường hợp tiếp xúc gần (F1) tự ý đi về/đến trên địa bàn
huyện hoặc đi chung trên các phương tiện có ca dương tính (định nghĩa F1
theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 11042/BYT-DP ngày 29/12/2021 về
việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19):
Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 2069/UBND ngày 29/10/2021
của UBND huyện về việc cách ly, xét nghiệm, di chuyển và áp dụng trong
phòng, chống dịch COVID-19 đối với các trường hợp chưa tiêm hoặc tiêm chưa
đủ liều.
Đối với các trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh
COVID-19 thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 2795/UBND-NCVX ngày
20/12/2021 của UBND tỉnh.
Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, Chủ tịch
UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTPCD Covid-19 tỉnh;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- BCĐ PC dịch COVID – 19 huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- TV TTCH PC dịch COVID-19 huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, YT.

KT. CHỈ HUY TRƯỞNG
PHÓ CHỈ HUY TRƯỞNG TT

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Nguyễn Hữu Hồng
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