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V/v quản lý, giám sát, áp dụng các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 đối với người vào Quảng
Nam trong giai đoạn mới

Kính gửi:
- Các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể của tỉnh;
- UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19
các huyện, thị xã, thành phố.
Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban
hành Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch
COVID-19; Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 về việc Ban hành
“Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19”.
Căn cứ thực tiễn tình hình dịch bệnh, khả năng đáp ứng công tác phòng,
chống dịch COVID-19 tại tỉnh trong giai đoạn hiện tại, UBND tỉnh Quảng Nam
đề nghị các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện một số nội
dung về công tác giám sát như sau:
1. Áp dụng biện pháp cách ly y tế
1.1. Đối với người về từ các vùng Xanh/Vàng (không tính đến tình trạng
tiêm vắc xin) hoặc vùng Cam mà đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19
liều cuối cùng tối thiểu 14 ngày và không quá 12 tháng (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 địa
phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19):
a, Thời gian cách ly: tự theo dõi sức khoẻ tại nhà 07 ngày, sau đó tiếp tục
tự theo dõi sức khoẻ 7 ngày tiếp theo, thực hiện nghiêm Thông điệp 5K.
b, Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2: chỉ lấy mẫu khi có triệu chứng nghi
nhiễm SARS-CoV-2: như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác…
c, Người đến Quảng Nam vì lý do công tác hoặc đi du lịch cuối tuần: khi
vào tỉnh Quảng Nam phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 (-) bằng test nhanh
kháng nguyên hoặc phương pháp RT-PCR còn giá trị trong vòng 72 giờ kể từ thời
điểm lấy mẫu. Nếu thời gian lưu trú tại Quảng Nam vượt quá giới hạn giá trị của
kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 thì phải làm lại xét nghiệm bằng test nhanh
kháng nguyên hoặc phương pháp RT-PCR và tự chi trả phí xét nghiệm.

Cơ quan/tổ chức, cơ sở lưu trú có trách nhiệm báo cáo chính quyền địa
phương (cấp xã) và phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch trong quá trình
có những người thuộc nhóm này đến làm việc/lưu trú.
1.2. Đối với người về từ vùng Cam và 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), người về từ vùng đỏ đã được tiêm đủ liều vắc
xin (thẻ xanh trên Sổ Sức khoẻ điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin
của cơ quan có thẩm quyền cấp)
a, Thời gian cách ly: thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày
về địa phương và luôn thực hiện Thông điệp 5K;
b, Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2: thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2
vào ngày thứ nhất, ngày thứ 14 kể từ ngày về địa phương. Lấy mẫu xét nghiệm khi
có các triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19. Lấy mẫu bằng phương pháp RTPCR và tự chi trả phí xét nghiệm.
1.3. Đối với người về từ vùng Cam chưa được tiêm vắc xin, người về từ
vùng đỏ được tiêm vắc xin nhưng chưa đủ liều chưa được tiêm vắc xin
a, Thời gian cách ly: Thực hiện cách ly tập trung 14 ngày kể từ ngày về địa
phương; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo và nghiêm túc thực
hiện Thông điệp 5K;
b, Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2: lấy mẫu ít nhất 3 lần (lần 1 vào ngày
cách ly, lần 2 vào thứ 14, lần cuối cùng vào ngày thứ 21). Lấy mẫu xét nghiệm
khi có các triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19. Lấy mẫu bằng phương pháp RTPCR và tự chi trả phí xét nghiệm.
2. Tổ chức thực hiện
2.1. Đối với những trường hợp cách ly tập trung
- Đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các Sở, ban ngành, UBND/BCĐ các
huyện/thị xã/thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung được hướng
dẫn tại Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành
Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19;
- Các cơ sở cách ly tập trung:
+ Theo dõi tình hình sức khỏe người cách ly tập trung, kịp thời phát hiện các
triệu chứng cần can thiệp y tế để chuyển tuyến điều trị;
+ Khi xác định ca bệnh dương tính kịp thời thông báo đến Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương để điều phối đến các cơ sở điều trị
hoặc chuyển người bệnh đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu kịp thời (trong trường
hợp nguy kịch);

2.2. Đối với những trường hợp cách ly tại nhà
2.2.1. Đề nghị UBND/BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 cấp huyện chỉ
đạo:
- Chỉ cho phép thực hiện cách ly tại nhà sau khi đã kiểm tra, xác nhận đảm
bảo đủ điều kiện cách ly tại nhà. Nếu không đảm bảo thì chuyển sang cách ly tập
trung theo các nhóm nguy cơ cao hoặc nguy cơ.
- Cung cấp cho người cách ly và người ở cùng nhà thông tin (họ tên, số điện
thoại) của cán bộ y tế chịu trách nhiệm theo dõi sức khỏe để liên hệ.
-Tổ chức quản lý, giám sát nghiêm việc cách ly y tế tại nhà, không để người
được cách ly đi ra khỏi phòng cách ly; giám sát y tế đối với người cách ly trong
thời gian cách ly và sau khi kết thúc cách ly;
-Yêu cầu người ở cùng nhà với người cách ly hạn chế tiếp xúc với người xung
quanh, hạn chế đi ra ngoài khi không cần thiết, thực hiện nghiêm Thông điệp 5K
và phải ghi chép đầy đủ các mốc tiếp xúc trong thời gian có người cách ly tại nhà.
- Tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải của người cách ly tại nhà để xử lý
theo quy định.
- Trường hợp cả gia đình người cách ly đều là F1, đề nghị bố trí hỗ trợ cung
cấp thực phẩm, các nhu yếu phẩm và các yêu cầu cần thiết khác đến tận nhà ở/hộ
gia đình của người cách ly.
2.2.2. Đề nghị Công an tỉnh:
Chỉ đạo Công an các địa phương tăng cường rà soát, quản lý chặt người về
từ các vùng dịch, đặc biệt từ các tỉnh, thành phố có số ca mắc cao và các địa bàn
có dịch cấp độ 3, cấp độ 4; phát hiện và đề nghị chính quyền địa phương áp dụng
các biện pháp cách ly y tế phù hợp đồng thời có biện pháp xử lý, xử phạt hành vi
vi phạm trong phòng chống dịch theo quy định của pháp luật.
2.2.3. Đề nghị Các Sở, Ban, Ngành đoàn thể, UBND/BCĐ Phòng, chống
dịch COVID-19 cấp huyện:
Yêu cầu các cơ quan đơn vị trực thuộc báo cáo những trường hợp ngoại tỉnh
đến liên hệ công tác và phải thực hiện nghiêm việc quét mã QR và các biện pháp
phòng chống dịch tại nơi đó, nhất là trong quá trình khách đến làm việc.
Chỉ đạo các cơ sở lưu trú trên địa bàn thực hiện khai báo y tế qua quét mã
QR, khai báo lưu trú với Công an địa phương theo quy định.
2.2.5. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông:
- Phối hợp với UBND các huyện/thị/thành, Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị
liên quan tăng cường hỗ trợ, cung cấp thông tin người đến/về 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.
2.2.6. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh:
- Thường xuyên và kịp thời cập nhật các địa phương có ca mắc cao để thực
hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
- 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
truy vết, phân loại cách ly y tế những người về từ vùng dịch trong cả nước được
kịp thời, hiệu quả.
- Tăng cường 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.
Văn bản có hiệu lực từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tỉnh Ủy (báo cáo);
- BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh (báo cáo);
- UBND tỉnh (báo cáo):
- Trung tâm Chỉ huy p/c dịch COVID-19 tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- Báo Q.Nam, Đài PTTH, Cổng TTĐT tỉnh;
- GĐ, PGĐ Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao

