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CONG bA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tii do - Hinh phñc

UY BAN NHAN DAN
T!NH BA RJA-VUNG TAU
)4tBND-VP
S:4
V/v HirOng dn xét nghim, each
ly phOng, chongdjch Covid-19 vOi
ngu?ii di chuyên giita các vüng
nguy cci.

Ba Rja-Vüng Tàu, ngày 05tháng 40 nám 2021

KInh gui:
- S&Ytê;
- Sâ Thông tin và Truyn thông;
- Sâ Giao thông 4n tãi;
- Các sâ, ban nganh;
- Uy ban nhân dan các huyn, thj xä, thành ph;
- Uy ban nhân dan các xã, phu?mg, thj trn.

Thirc hin Cong van s 8318/BYT-DP ngày 03/10/2021 cüa B Y t v
vic xét nghim, each ly phông, chng djch Covid- 19 vi ngu?i di chuyn giüa
cac vüng nguy co, Uy ban nhân dan tinh ban hành huóiig dn vic giám sat, xét
nghim, each ly theo dOi di vâi nhftng trumg hçip ngui dan di chuyn nhu
sau:
1. Dôi vOi ngtrôi dan ye tir Thänh phô Ho ChI Minh và các tInh BInh
Dirong, Bong Nai, Long An (theo Cong din s 1265/CB-TTg ngày
30/9/202 1 cüa Thu ttrO'ng Chinh phü):
a) Nhfrng ngtrôi dã tiêm dü 1iu vc xin phông Covid-19 (co chiirng
nhn tiêm chüng trên S sirc khôe din tü hotc có giy chung thtn tiêm chüng
dü 1iu cüa Co s tiêm chüng trong do 1iu cui cüng dã ducc tiêm It nht 14
ngày và không qua 12 tháng tInh dn thai dim dn/v dja phuong) hoc da
khói bnh Covid-19 (co giy chIrng nhn xét nghim ducmg tinh vi SARSCOV-2 bang phuong pháp RT-PCR mu don không qua 6 tháng tInh dn thi
dim dnIv dja phuong và cO giy xác nhn khOi bnh Covid-19 hoc gity ra
viên):
- Trithc khi v dja phuong phái cO k& qua xét nghim am tmnh vO'i SARS
CoV-2 bang k5 thut PCR trong th?i han 03 ngày hoc test nhanh kháng
nguyen trong vOng 72 gi (hoc thirc hin ngay tai ch& kim soát djch).
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- Tij theo dOi sirc khôe tai nhà, ncii km trü trong 07 ngày k tü ngày
dn/v dja phuo'ng, luôn thirc hin Thông dip 5K và xét nghim 02 1n vâi
SARS-CoV-2 vào ngày thu 3 và ngày thu 7. Tru&ng hçcp có k& qua xét nghim
ducing tInh vri SARS-CoV-2 së chuyn dn ca so' each ly diu trj theo quy
djnh.
b) Nhu'ng ngu*i chira tiêm hoc tiêm chtra dü lieu vác xin phông
Covid-19:
- Truâc khi v dja phuang phái có kt qua xét nghim am tInh vOi SARS
CoV-2 bang k thut PCR trong thO'i han 03 ngày hoc test nhanh kháng
nguyen trong vông 72 gio' (hoc thirc hin ngay tai ch& kim soát djch).
- Thirc hin cách ly y t tai ca sO' cách ly tp trung thO'i gian 14 ngày k ti
ngày d&iIv dja phuang. Nu dü diu kin cách ly y th tai nhà theo quy djnh, së
thirc hin each ly tti nhà trong 14 ngày. Xét nghim 03 ln vâi SARS-CoV-2
vào ngày thCr 3, ngày thu 7 và ngày thir 14.
- Trong tru&ng hçp các co so' each ly tp trung o' dja phuong không dü
khà näng tip nhn hoc không dam bâo diu kin an toàn, Ban Chi dao phOng,
chng djch Covid-19 huyn, thj xä, thành pM xem xét quyt djnh cho nguo'i
dan duac each ly y t tai nha, ncii km trü, khách san (gçi chung là each ly y t
tai nhà); huóng dn nguo'i dan thirc hin 5K và lam xét nghim nhanh kháng
nguyen mu dan djnh k 2-3 ngày/ln hoc xét nghim RT-PCR mu dan hoc
mu gp 5-7 ngày/ln cho nguO'i dan dn khi dU 14 ngày.
- TruO'ng hçp có kt qua xét nghim duo'ng tInh vó'i SARS-COV-2 së
chuyn dn ca so' each ly di&u trj theo quy djnh.
2. IMi vó'i nhu'ng ngtrô'i v tu các tinh, thành pM khác:
a) Nhfrng ngtrb'i dã tiêm dü lieu väc xin phông Covid-19 (co chüng
nhn tiêm chüng trên S sue khOe din tir hoc có gi.y chi1rng nh.n tiêm chüng
dU 1iu cüa ca so' tiêm ehüng trong do liu eui cUng dã duçe tiêm it nh.t 14
ngày và không qua 12 tháng tinh dn thO'i dim dn!v dja phuang) hoc dä
khOi bnh Covid-19 (co giy chüng nhn xét nghim duang tInh vO'i SARSCOV-2 bang phuang pháp RT-PCR mu dan không qua 6 tháng tinh dn tho'i
dim d&i/v dja phuang và có giy xác nhn khôi bnh Covid-19 hoe giy ra
viên):
- Truâc khi v dja phuong phâi có k& qua xét nghim am tInh vâi SARSCoV-2 bang k thut PCR trong tho'i han 03 ngày hoc test nhanh kháng
nguyen trong vOng 72 giO' (hote thirc hin ngay tai cMt kim soát djch).
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- Tir theo dOi sirc khóe tai nba, nci hru tn trong 14 ngày k tr ngày
dn/v dja phrnmg, luôn thirc hin Thông dip 5K. Thông báo cho cci quan y t
trên dja bàn trong truôrng hçip xut hin các triu chüng s& ho, dau h9ng, khó
thi, giàm hoc mt vj giác hoc kht'ru giác.
b) Nhfrng ngtrô'i chira tiêm hoc tiêm chira dü 1iu vc xin phOng
Covid- 19:
- Tru6c khi v dija phuang phài có kt qua xét nghim am tinh vi SARS
CoV-2 bang k thut RT-PCR trong thai han 03 ngày hoc test nhanh kháng
nguyen trong vông 72 gRi (hoc thirc hin ngay tai ch& kim soát djch).
- Thrc hin cách ly y t tai nhà thai gian 07 ngày k tü ngày dn/v dja
phrnmg (nu diu kin each ly y t tai nhà dam bào) và tip tic han ch tip
xüc, tir theo dOi sue khöe trong thai gian 14 ngày tip theo. Xét nghim 02 1n
vâi SARS-CoV-2 vào ngày thu 3, ngày thi'r 7 trong thai gian each ly y t tai
nhà. Nu không dü diu kin each ly y t tai nhà, së th%rc hin each ly tai CG sâ
each ly tp trung thi gian 07 ngày tnràc khi tir theo dOi sue khóe 14 ngày tip
theo.
- Thông báo eho Ca quan y t trên dja bàn trong tru?mg hqp xutt hin các
triu ehüng s& ho, dau h9ng, khó th&, giàm hoe mt vi giác hoc khüu giác.
- Tru?mg hçip có kt qua xét nghim drnmg tInh vâi SARS-COV-2 s
chuyn dn ca si cách ly diu trj theo quy djnh.
- Dira trên dánh giá djch t cüa ngui v dja phuang, tInh hInh djch bnh
Covid- 19 và khà näng tip thtn, thu dung tai các Ca sâ each ly tp trung trên
dja bàn, Uy ban nhân dan huyn, thj xã, thành pM có th áp diing các bin pháp
each ly y t tai nba cho nhüng ngithi v tü các tinh, thành pM. D nghj Uy ban
nhân dan huyn, thj xã, thành pM và cáe don vj lien quan chi dao, th chüc trin
khai thirc hin dung theo hizng dn nêu trên.
- Các tru&ng hcip each ly y t tai nba khi dam bào các diu kin each ly tai
nba theo quy djnh tai van bàn s 9803/IJBND-VP ngày 04/8/202 1 cüa UBND
tinh.
3. Cong tác tuyên truyn:
S Thông tin và Truyn thông chü tn, ph& hçip vâi eác Co quan lien
quan, dia phuong t chirc tuyên truyn, hung dn ngui dan thirc hin các
nguyen t.c phông, cMng djeh, th%rc hin Thông dip 5K và các bin pháp
phông cMng djeh cAn áp diing t?i noi dn.
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4. Cong tác tip nhn:
Sâ Giao thông 4n tãi ph& hcip vth các tinh, thành ph khác t chüc don
ngrn'Yi dan theo k hoach, chu dáo, an toàn, dam bâo các nguyen täc ye
phOng, chng djch Covid-19.
Uy ban nhân dan tinh d nghj các sâ, ban, ngành, TJy ban nhân dan các
huyn, thj xä, thành ph& Uy ban nhân dan các xä, phu?mg, thj trn t chirc trin
khai thrc hin theo hithng dn nêu trên./.
[DInh kern Cong van s 8318/B YT-DP ngày 03/10/2021 cia Bç5 Yt1J
Ncinhân:
- NhIr trên;
- Thuôiig tri,rc Tinb üy (b/c);
- BCB PCD Covid-19 tinh (b/c);
- Chü tich Va CC PCT.UBND tinh;
- Si Tu pháp;
- CVP.UBND tinh;
- Li.ru VT, VX2.
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