
 

UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG 

DỊCH BỆNH COVID-19 TỈNH 

KHÁNH HÒA 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:           /BCĐ 

V/v hướng dẫn tạm thời các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19 

đối với người từ các tỉnh, thành phố 

phía Nam về Khánh Hòa 

Khánh Hòa, ngày        tháng 9 năm 2021 

  

Kính gửi: 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố; 

    - Sở Y tế; 

    - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

    - Công an tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

     

 Những ngày gần đây, tình hình dịch COVID-19 một số địa phương trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa diễn biến phức tạp, số ca mắc mới tăng tại khu cách ly y tế ở 

dân cư tại Ninh Hòa, Vạn Ninh, Nha Trang. Bên cạch đó, nhu cầu người dân Khánh 

Hòa đang ở các địa phương khác muôn trở về Khánh Hòa ngày càng nhiều. 

Thực hiện công văn số 807-CV/TU ngày 27/9/2021 của Tỉnh uỷ về việc triển 

khai ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ tại phiên họp ngày 27/9/2021 và công 

văn số 6386/BYT-MT ngày 06/8/2021 của Bộ Y tế. Để đảm bảo an toàn trong công 

tác phòng chống dịch COVID-19, hạn chế sự lây lan trong cộng đồng, Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Khánh Hòa tạm thời hướng dẫn, áp dụng 

biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ các tỉnh, thành phố phía Nam về 

Khánh Hòa như sau: 

- Khai báo y tế điện tử hoặc bằng giấy hoặc điện thoại với Trạm Y tế địa 

phương; phải có bảng cam kết thực hiện đúng quy định phòng chống dịch COVID-

19; phải có đơn xin cách ly y tế tại nhà nếu nhà đủ điều kiện theo quy định hoặc cách 

ly y tế tập trung (tự trả phí).  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, 

thị trấn phân công người quản lý, theo dõi, giám sát hàng ngày hoặc thông qua vòng 

đeo tay thông minh, tiếp nhận thông tin sức khỏe, hỗ trợ đầy đủ lương thực, thực 

phẩm cho người cách ly y tế tại nhà và tuyệt đối không để người cách ly ra khỏi nhà.  

- Trước mỗi nhà người dân đang thực hiện cách ly y tế tại nhà phải có biển 

báo ghi rõ thông tin cách ly, số điện thoại của cán bộ theo dõi giám sát. 

Cụ thể: 



2 
 
 1. Đối với người đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 đủ 14 ngày, có xét 

nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 

giờ: 

Thực hiện cách ly y tế tại nhà 7 ngày hoặc cách ly y tế tập trung 7 ngày. Lấy 

mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR 2 lần vào ngày đầu và ngày 

thứ 7.  

 2. Đối với những người tiêm chưa đủ liều vắc xin hoặc đã tiêm 2 mũi vắc xin 

nhưng chưa đủ 14 ngày: 

Thực hiện cách ly y tế tại nhà 14 ngày khi có sử dụng vòng đeo tay thông 

minh hoặc cách ly y tế tập trung 14 ngày nếu không sử dụng vòng đeo tay thông 

minh. Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR 3 lần vào ngày 

đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 14.  

3. Đối với những người chưa tiêm vắc xin: thực hiện cách ly y tế tập trung 14 

ngày. Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR 3 lần vào ngày 

đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 14.  

 4. Đối với người tham các gia đoàn công tác theo quyết định của cơ quan có 

thẩm quyền tại các tỉnh, thành phố cử đi công tác yêu cầu thực hiện đúng hướng dẫn 

của Bộ Y tế tại mục 3 của Công văn số 6386/BYT-MT ngày 06/8/2021.  

 Đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận:       
- Như trên (VBĐT); 

- Thường trực UBND tỉnh (BC, VBĐT); 

- Thường trực Tỉnh ủy (VBĐT); 

- Thanh viên BCD; 

- Lãnh đạo Sở (VBĐT); 

- TTYT các huyện, thị xa, thành phố (VBĐT); 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. TRƯỞNG BAN 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN  

THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Bùi Xuân Minh 
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