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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

 

Số:       /UBND-VP 

V/v áp dụng biện pháp phòng, 

chống dịch đối với người về từ 

các khu vực có dịch COVID-

19, người di chuyển giữa các 

vùng nguy cơ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

                    Cao Lộc, ngày        tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi:  

                 - Các Phòng, ban, ngành, đơn vị huyện; 

                                     - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện; 

                                     - UBND các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc 

ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19”. Thực hiện Công văn số 4737/SYT-NVYD ngày 08/10/2021 của Sở Y 

tế  Lạng Sơn về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát người từ vùng dịch trở về 

tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 4744/SYT-NVYD ngày 10/10/2021 của Sở Y tế  Lạng 

Sơn về việc xét nghiệm, cách ly phòng, chống dịch COVID-19 với người di 

chuyển giữa các vùng nguy cơ. 

Căn cứ tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Cao Lộc, Ban chỉ đạo 

phòng chống dịch Covid-19 huyện xác định Phân loại cấp độ dịch: Cấp 1: Nguy cơ 

thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh. Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương 

ứng với màu vàng. Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam. Cấp 4: Nguy cơ 

rất cao tương ứng với màu đỏ. Đánh giá từ quy mô cấp xã. Khuyến khích đánh giá 

từ phạm vi, quy mô nhỏ nhất có thể (dưới cấp xã) nhằm đảm bảo linh hoạt, hiệu 

quả. UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn, đề nghị 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát người vào địa bàn 

huyện để phòng, chống dịch COVID-19 có hiệu quả. Thực hiện áp dụng các biện 

pháp phòng, chống dịch đối với người về từ các khu vực có dịch COVID-19, người 

di chuyển giữa các vùng nguy cơ như sau: 
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1. Đối với người về từ các tỉnh, thành phố, khu vực đang thực hiện phân 

loại cấp độ dịch (Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam. Cấp 4: Nguy cơ 

rất cao tương ứng với màu đỏ): 

- Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ xanh trên Sổ 

Sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thâm 

quyền cấp) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính từ thời điểm về 

địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19): Cách ly tập 

trung 07 ngày kể từ ngày về địa phương, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 

vào ngày thứ nhất và ngày thứ 7. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính 

với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định. 

- Những người tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ vàng trên 

Sổ Sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thâm quyền 

cấp): Cách ly tập trung 07 ngày kể từ ngày về địa phương, thực hiện xét 

nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất và ngày thứ 7; sau đó tự theo dõi sức 

khỏe tại nhà trong vòng 07 ngày tiếp theo, luôn thực hiện Thông điệp 5K; nếu có 

dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì 

báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử lý theo quy định. 

- Những người chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19: Thực hiện cách ly tập 

trung 14 ngày kể từ ngày về địa phương; xét nghiệm nhanh kháng nguyên 

mẫu đơn định kỳ 2-3 ngày/lần hoặc xét nghiệm RT-PCR mẫu đơn hoặc mẫu 

gộp 5-7 ngày/lần cho người dân đến khi đủ 14 ngày cách ly; tiếp tục tự theo dõi 

sức khỏe tại nhà trong 14 ngày tiếp theo và luôn thực hiện Thông điệp 5K. Thông 

báo ngay cho cơ quan y tế trên địa bàn trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng 

sốt, ho, đau họng, khó thở, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác. Trường hợp có 

kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định. 

2. Đối với người về từ các khu vực có dịch COVID-19, phân loại cấp độ 

dịch (Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh. Cấp 

2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng): 

- Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ xanh trên Sổ 

Sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thâm 

quyền cấp) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính từ thời điểm về 

địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19): Tự theo dõi sức 

khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày về địa phương, luôn thực 

hiện Thông điệp 5K, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất và 

ngày thứ 7; nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát 

họng, mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử lý theo quy định.. 
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Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy 

định. 

- Những người tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ vàng trên 

Sổ Sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thâm quyền 

cấp): Thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày kể từ ngày về địa phương, 

thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất và ngày thứ 7; sau đó 

tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 07 ngày tiếp theo, luôn thực hiện Thông 

điệp 5K; nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát 

họng, mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử lý theo quy định. 

- Những người chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19: Thực hiện cách ly 14 

ngày kể từ ngày về địa phương; xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn 

định kỳ 2-3 ngày/lần hoặc xét nghiệm RT-PCR mẫu đơn hoặc mẫu gộp 5-7 

ngày/lần cho người dân đến khi đủ 14 ngày cách ly; tiếp tục tự theo dõi sức 

khỏe tại nhà trong 14 ngày tiếp theo và luôn thực hiện Thông điệp 5K. Thông báo 

ngay cho cơ quan y tế trên địa bàn trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng sốt, 

ho, đau họng, khó thở, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác. Trường hợp có kết 

quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định. 

UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị huyện, UBND các xã, 

thị trấn và đề nghị ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhân: 

- Như trên; 

- Sở Y tế; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Ban chỉ đạo phòng chống dịch, Trung tâm chỉ huy 

phòng chống dịch Covid-19 cấp huyện, cấp xã; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 

 


		2021-10-13T11:42:42+0700


		2021-10-13T14:24:19+0700


		2021-10-13T14:24:19+0700


		2021-10-13T14:24:19+0700




