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#SoKyHieuVanBan
V/v hướng dẫn các trường hợp ra 

vào Quảng Nam trong tình hình mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự   do - Hạnh phúc

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi:  
- Các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể;
- UBND/BCĐ phòng chống dịch các huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết 
định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế.

Căn cứ Công văn số 8318/BYT-DP ngày 03/10/2021 của Bộ Y tế về việc xét 
nghiệm, cách ly phòng chống dịch COVID-19 với người di chuyển giữa các vùng 
nguy cơ; Công văn số 8399/BYT-MT ngày 06/10/2021 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;

Căn cứ Công điện số 1700/CĐ-BYT ngày 25/10/2021 của Bộ Y tế về tăng 
cường công tác giám sát và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong thời gian thực 
hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; 

Thực hiện Công văn số 7663/UBND-KGVX ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Công điện số 1700/CĐ-BYT ngày 
25/10/2021 của Bộ Y tế, để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-
19 trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế - Cơ quan 
thường trực của BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 ban hành hướng dẫn các 
trường hợp ra/vào tỉnh Quảng Nam trong tình hình mới, như sau:

1. Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với các 
trường hợp từ các địa phương khác (quy mô xác định cấp độ dịch theo địa giới 
xã/phường/thị trấn) đến/về Quảng Nam

1.1. Yêu cầu chung
- Trước khi đến/về tỉnh Quảng Nam, thực hiện đăng ký khai báo y tế tại ứng 

dụng phần mềm PC-Covid hoặc phần mềm khai báo y tế của Bộ Công an (App di 
động VNEID hoặc tại http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn);

- Thực hiện nghiêm quy định 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - 
Không tập trung - Khai báo y tế) và các quy định phòng, chống dịch hiện hành của 
Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19;

- Khi về đến nhà/nơi lưu trú phải lập tức thông báo với chính quyền 
địa phương và Trạm Y tế xã, phường, thị trấn nơi lưu trú để được hướng dẫn các 
biện pháp cách ly y tế phù hợp (tự theo dõi sức khoẻ, theo dõi sức khoẻ tại nhà/nơi 
cư trú, cách ly y tế tại nhà/nơi cư trú, cách ly y tế tập trung).

http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn/


1.2. Yêu cầu cụ thể đối với người đến/về Quảng Nam từ các địa phương 
được xác định cấp độ dịch (Bộ Y tế cập nhập thường xuyên tại địa chỉ 
https://moh.gov.vn/tong-hop-danh-gia-cap-do-dich-tai-dia-phuong)

a) Cấp độ 1, cấp độ 2 (vùng xanh, vùng vàng)
Tự theo dõi sức khỏe 14 ngày và thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 theo 

quy định hiện hành (khi có dấu hiệu nghi ngờ: sốt, ho, khó thở, giảm hoặc mất vị 
giác, khứu giác… đến các cơ sở y tế gần nhất).

b) Cấp độ 3 (vùng cam) 
Thực hiện cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú đủ 07 ngày kể từ ngày đến địa 

phương, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 01, ngày thứ 07; trong 
đó, ngày thứ 07 xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR.

c) Cấp độ dịch ở cấp 4 (vùng đỏ) và các vùng cách ly y tế (phong tỏa)
- Phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ (tính 

đến thời điểm đến Quảng Nam) bằng phương RT-PCR hoặc test nhanh kháng 
nguyên. 

- Về cách ly y tế
+ Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (có chứng nhận 

tiêm chủng đủ liều) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh 
COVID-19 hoặc giấy hoàn thành cách ly đối với F0 hoặc giấy ra viện không quá 
6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương): cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú ít 
nhất 07 ngày kể từ ngày về đến địa phương, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 
ngày thứ 07 bằng phương pháp RT-PCR. 

+ Người chưa tiêm đủ liều hoặc chưa đuợc tiêm vắc xin phòng COVID-19 
thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày, cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày, sau đó 
tiếp tục theo dõi sức khỏe 07 ngày tiếp theo; lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán vi rút 
SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7 và ngày thứ 14; trong đó, ngày thứ 14 xét nghiệm 
bằng phương pháp RT-PCR.

+ Trường hợp: là người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người 
dưới 18 tuổi (trẻ em): thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú hoặc tại cơ sở y tế (nếu 
cần thiết) và có người chăm sóc cách ly theo quy định.

+ Trường hợp không đảm bảo điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 để 
cách ly tại nhà/nơi lưu trú (có ý kiến của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tại địa 
phương) thì phải cách ly tập trung hoặc cách ly tại khách sạn có thu phí. 

- Về chi phí xét nghiệm và các chi phí khác liên quan đến cách ly y tế tập trung 
người dân tự chi trả (ngoại trừ các trường hợp được miễn, giảm theo quy định của 
pháp luật).

d) Đối với người đến/về Quảng Nam từ các tỉnh, thành phố có số mắc COVID-
19 cao như Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Long 
An và các tỉnh khác được cập nhật theo tình hình diễn biến dịch bệnh



- Người từ các địa phương có dịch cấp độ 1, 2 (vùng xanh, vùng vàng): Thực 
hiện tự theo dõi sức khoẻ tại nhà/nơi lưu trú (có sự giám sát của Tổ COVID-19 
cộng đồng và y tế/chính quyền địa phương) đủ 14 ngày kể từ ngày về đến địa 
phương, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày 
thứ 14; trong đó, ngày thứ 14 xét nghiệm bằng phương pháp Real time RT-PCR. 

- Người từ các xã, phường có dịch ở cấp độ 3, cấp độ 4 (vùng cam, vùng đỏ): 
Thực hiện như Điểm c, Mục 1 Công văn này. 

- Các trường hợp nếu có nhu cầu rời khỏi Quảng Nam khi chưa đủ thời gian áp 
dụng biện pháp cách ly y tế, yêu cầu phải xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

2. Tổ chức thực hiện
a) UBND/BCĐ phòng chống dịch các huyện, thị xã, thành phố
- Tăng cường rà soát tất cả những người đi về từ các tỉnh, thành phố có số mắc 

cao (như Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Long An…); 
chủ động giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao, nhất là những điểm có 
người về từ các địa bàn trên và các địa bàn dịch cấp độ 3, cấp độ 4; các trường hợp có 
dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh để phát hiện sớm, tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe và 
xử lý kịp thời các ổ dịch COVID-19; phát huy vai trò hệ thống chính trị cơ sở, đặc biệt 
Tổ COVID-19 cộng đồng trong giám sát, xét nghiệm, theo dõi y tế.

- Chỉ đạo ban hành quyết định áp dụng biện pháp cách ly tập trung, cách ly 
tại nhà/nơi lưu trú và xác nhận hoàn thành cách ly theo quy định. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, đồng thời huy động 
các lực lượng địa phương, Tổ COVID-19 cộng đồng tăng cường quản lý người 
đến/về tỉnh Quảng Nam; giám sát việc thực hiện tự theo dõi sức khỏe, cách ly tại 
nhà/nơi lưu trú; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Nếu người 
dân không đáp ứng đủ điều kiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú thì tổ chức cách ly tập 
trung hoặc cách ly tại khách sạn có thu phí.

- Tăng cường công tác giám sát, tuyên truyền để người đến từ các địa phương 
có số ca mắc cao chủ động thực hiện nghiêm việc theo dõi sức khỏe và quy định 
5K, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, hạn chế ra khỏi nhà.

b) Sở Y tế 
- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thường xuyên và kịp thời cập nhật 

các địa phương có ca mắc cao để thực hiện các biện pháp tăng cường giám sát 
dịch theo Điểm d, Mục 1.1, khoản 1 Công văn này. 

- Chủ động xây dựng kịch bản, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực truy vết, 
sẵn sàng ứng phó với các tình huống diễn biến dịch COVID-19 theo từng cấp độ 
trên địa bàn không để bị động; tăng cường năng lực y tế các cấp, nhất là năng lực 
điều trị ở cấp cơ sở để phân loại, điều trị phù hợp, kịp thời, hiệu quả. 

- Phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp giám sát, theo dõi 
sức khỏe, cách ly y tế, xét nghiệm đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo 
quy định.



- Chỉ đạo TTYT huyện hướng dẫn các Trạm Y tế xã phân loại, rà soát người 
về từ vùng dịch để tham mưu UBND/BCĐ phòng chống dịch COVID-19 cấp xã 
áp dụng các biện pháp cách ly y tế phù hợp.

c) Sở Thông tin và Truyền thông: 
- Phối hợp với UBND các quận, huyện, Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên 

quan tăng cường hỗ trợ, cung cấp thông tin người đến/về tỉnh Quảng Nam từ các 
địa phương khác để quản lý, theo dõi sức khỏe, giám sát, áp dụng các biện pháp 
can thiệp y tế phù hợp.

- Tăng cường hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý các trường hợp 
cách ly tại nhà/nơi lưu trú bằng ứng dụng công nghệ thông tin.

- Tăng cường công tác truyền thông để người đến từ các địa phương có số ca 
mắc cao chủ động thực hiện nghiêm việc theo dõi sức khỏe và quy định 5K, hạn 
chế tiếp xúc với người xung quanh, hạn chế ra khỏi nhà.

d) Công an tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các 

quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức lại hoạt động 
tại các chốt (bao gồm nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, quy 
trình, quy chế phối hợp,…) phù hợp với nội dung Công văn này.

- Phối hợp với UBND các huyện/thị xã/thành phố tăng cường rà soát, phát 
hiện người từ các địa phương khác, nhất là từ các tỉnh, thành phố có số ca mắc 
cao và các địa bàn có dịch cấp độ 3, cấp độ 4 đến/về tỉnh Quảng Nam để phối hợp 
áp dung các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

đ) Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, 
phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, UBND các huyện/thị xã/thành phố và các cơ quan, 
đơn vị liên quan triển khai hiệu quả các nội dung trên; đảm bảo phòng, chống dịch 
COVID-19 theo quy định.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện; 
kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; 
đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn./.

Nơi nhận: 
- Như Điều 4;
- BCĐQGPCD COVID-19;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Mặt trận và các đoàn thể tỉnh;
- Các thành viên BCĐ COVID-19 tỉnh;
- Báo QN, Đài PT-TH tỉnh;
- Các đơn vị Y tế trên địa bàn tỉnh;
- Lưu: VT, NVY.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao 
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