
 

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

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG 

DỊCH COVID-19  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:  9755  /CV - BCĐ 

V/v hướng dẫn tạm thời các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 đối với 

người từ các địa phương khác về 

Khánh Hòa 

Khánh Hòa, ngày 03 tháng 10 năm 2021 

  
Kính gửi: 

    - Sở Y tế; 

    - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

    - Công an tỉnh; 

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

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 
 

    

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; 

Công văn số 6386/BYT-MT ngày 06/8/2021 và Công văn số 8318/BYT-DP ngày 

03/10/2021 của Bộ Y tế; 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 tỉnh Khánh Hòa tạm thời hướng 

dẫn các biện pháp phòng, chống dịch đối với người từ các địa phương về Khánh 

Hòa trong tình hình hiện nay như sau: 

1. Người về từ địa phương nguy cơ rất cao, nguy cơ cao (theo đường link 

http://ksbtkhanhhoa.vn/HoatDongChuyenMon/DanhMucTinTuc?danhMucTinTucI

d=50). 

- Phải có giấy đồng ý của UBND cấp tỉnh nơi đi; giấy xác nhận đồng ý của 

UBND cấp tỉnh (đối với tổ chức), UBND cấp huyện (đối với cá nhân) nơi đến; trừ 

các trường hợp do tỉnh Khánh Hòa tổ chức cho công dân về Khánh Hòa. 

- Phải có xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR âm tính với SARS-

CoV-2 trong vòng 72 giờ theo quy định. 

- Ngay khi về đến địa phương, phải khai báo y tế với Trạm Y tế xã, phường, 

thị trấn; cam kết thực hiện đúng quy định phòng chống dịch Covid-19; có đơn xin 

cách ly y tế tại nhà nếu nhà đủ điều kiện theo quy định, hoặc cách ly y tế tập trung 

tại Khách sạn có trả phí, hoặc cách ly y tế tập trung tại các khu cách ly do quân đội 

quản lý. 
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Tùy vào từng trường hợp cụ thể, UBND xã, phường, thị trấn xem xét, yêu 

cầu thực hiện các biện pháp như sau: 

 a) Đối với người đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 (có chứng nhận 

tiêm chủng trên Sổ sức khỏe điện tử hoặc có giấy chứng nhân 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 về địa phương) hoặc người đã khỏi bệnh 

Covid-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 hoặc giấy ra viện theo quy định): 

- Thực hiện cách ly y tế tại nhà (nếu nhà đủ điều kiện theo quy định), hoặc 

cách ly y tế tập trung tại Khách sạn có trả phí, hoặc cách ly y tế tập trung tại các 

khu cách ly do quân đội quản lý; thời gian cách ly là 7 ngày kể từ ngày về địa 

phương. 

- Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR 2 lần. Lần 

thứ nhất vào ngày đầu khi cách ly tại nhà hoặc vào cách ly tập trung; lần thứ hai 

vào ngày thứ 7. 

- Sau khi hoàn thành cách ly, sẽ phải tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 14 

ngày. Khi có những biểu hiện ho, sốt, khó thở liên hệ cơ sở y tế để được hướng 

dẫn.  

b) Đối với những người tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc 

đã tiêm 2 mũi vắc xin nhưng chưa đủ 14 ngày hoặc chưa tiêm vắc xin. 

- Cách ly y tế tập trung tại khách sạn có trả phí, hoặc cách ly y tế tập trung 

tại các khu cách ly do quân đội quản lý; thời gian cách ly là 14 ngày kể từ ngày về 

địa phương. 

 - Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR 3 lần; lần 

thứ nhất vào ngày đầu khi vào cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà; lần thứ hai 

vào ngày thứ 7; lần thứ ba vào ngày thứ 14. 

- Sau khi hoàn thành cách ly, tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày. Khi 

có những biểu hiện ho, sốt, khó thở liên hệ cơ sở y tế để được hướng dẫn. 

2. Người về, đến Khánh Hòa từ các khu vực nguy cơ. 

a) Đối với người đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 (có chứng nhận 

tiêm chủng trên Sổ sức khỏe điện tử hoặc có giấy chứng nhân 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 về địa phương) hoặc người đã khỏi bệnh 

Covid-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 hoặc giấy ra viện theo quy định): 

- Phải có xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR âm tính với SARS-

CoV-2 trong vòng 72 giờ. 

- Thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày kể từ ngày về địa phương. 
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b) Đối với những người tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc 

đã tiêm 2 mũi vắc xin nhưng chưa đủ 14 ngày hoặc chưa tiêm vắc xin. 

- Phải có xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR âm tính với SARS-

CoV-2 trong vòng 72 giờ. 

- Thực hiện cách ly y tế tại nhà (nếu nhà đủ điều kiện theo quy định), hoặc 

cách ly y tế tập trung tại Khách sạn có trả phí, hoặc cách ly y tế tập trung tại các 

khu cách ly do quân đội quản lý; thời gian cách ly là 7 ngày kể từ ngày về địa 

phương. 

- Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT- PCR 2 lần. Lần 

thứ nhất vào ngày đầu khi cách ly tại nhà hoặc vào cách ly tập trung; lần thứ hai 

vào ngày thứ 7. 

- Sau khi hoàn thành cách ly, tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày. Khi 

có những biểu hiện ho, sốt, khó thở liên hệ cơ sở y tế để được hướng dẫn. 

3. Người về, đến Khánh Hòa từ các khu vực bình thường mới. 

- Phải khai báo y tế với Trạm Y tế xã, phường, thị trấn 

- Theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày. Khi có những biểu hiện ho, sốt, khó thở 

liên hệ cơ sở y tế để được hướng dẫn.  

4. Người từ Khánh Hòa đi các địa phương có nguy cơ rất cao, nguy cơ 

cao, sau đó trở về lại Khánh Hòa. 

- Trong tình hình dịch hiện nay, đề nghị cán bộ công chức, viên chức, người 

lao động và người dân Khánh Hòa hạn chế di chuyển ra ngoài tỉnh.  

Các trường hợp đi khám, chữa bệnh, đi nước ngoài, đi công tác,…giao Chủ 

tịch UBND cấp huyện; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị chịu trách 

nhiệm xem xét, cân nhắc giải quyết cấp giấy xác nhận theo quy định. 

- Tất cả trường hợp trở lại Khánh Hòa phải thực hiện nghiêm việc khai báo, 

cách ly y tế như mục 1, nêu trên.  

5. Đối với người tham các gia đoàn công tác do cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp tổ chức theo quy định. 

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. 

6. Việc tổ chức cách ly tại nhà. 

- Chỉ được phép cách ly tại nhà khi nhà ở, nơi lưu trú đảm bảo các điều kiện  

cách ly theo quy định, hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. 

- Người đăng ký cách ly y tế tại nhà và người ở cùng nhà: 
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+ Có cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo 

quy định và những biện pháp cần thiết, chặt chẽ để đảm bảo người cách ly và 

người trong nhà không ra khỏi nhà trong thời gian cách ly (trừ các trường hợp cấp 

cứu, hỏa hoạn); 

+ Đề xuất biện pháp hỗ trợ cung cấp lương thực, thực phẩm cho người cách 

ly y tế tại nhà. 

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

phường, thị trấn chịu trách nhiệm: 

 + Kiểm tra, ra quyết định cách ly y tế khi xét thấy đáp ứng đầy đủ các điều 

kiện cách ly và đủ năng lực quản lý cách ly;  

+ 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, tuyệt đối không để người 

cách ly ra khỏi nhà; 

+ Trước nhà có người đang thực hiện cách ly y tế phải có biển cảnh báo ghi 

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

 

Nơi nhận:       
- Như trên (VBĐT); 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Thường trực UBND tỉnh (báo cáo); 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã,  

  thành phố (VBĐT); 

- Lưu: VT, NN, VX. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Đinh Văn Thiệu 
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