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V/v Hướng dẫn phòng, chống dịch
COVID-19 đối với người nhập cảnh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Thực hiện Công văn số 19226/UBND-VP ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh
về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh;
Căn cứ Công văn số 10688/BYT-MT ngày 16/12/2021 của Bộ Y tế về việc
phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh, theo đó Bộ Y tế có hướng
dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 (cách ly y tế) đối với
người nhập cảnh vào Việt Nam, cụ thể như sau:
- Đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID19: Thực hiện cách ly 03 ngày tại nơi lưu trú1, xét nghiệm bằng phương pháp RTPCR vào ngày thứ 3 kể từ ngày nhập cảnh, nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì
tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày.
- Đối với người nhập cảnh chưa tiêm đủ liều vắc xin/chưa tiêm vắc xin: Thực
hiện cách ly 07 ngày tại nơi lưu trú, xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR vào
ngày thứ 3 kể từ ngày nhập cảnh, nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì tiếp tục theo
dõi sức khỏe đến hết 14 ngày.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhất là biến
chủng Omicron hiện đã lây lan ra hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế
giới, trong đó có các nước khu vực Đông Nam Á. Tại Việt Nam đã ghi nhận ca
nhiễm biến thể Omicron đầu tiên là một hành khách từ Anh về vào ngày
19/12/2021. Hiện tại, mỗi ngày tỉnh vẫn đang ghi nhận thêm các ca mắc mới điều
trị tại nhà, công tác truy vết F1, F2 cũng được thực hiện khẩn trương để kịp thời
kiểm soát dịch bệnh, hạn chế lây lan; Việc chuyên gia thực hiện cách ly tại nơi
lưu trú sẽ gây quá tải cho hệ thống y tế và hệ thống giám sát, gây khó khăn trong
công tác quản lý, công tác lấy mẫu xét nghiệm, làm tăng nguy cơ và rủi ro lây lan
dịch bệnh nếu xuất hiện có trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.
Để đảm bảo công tác quản lý, giám sát cách ly y tế được thực hiện nghiêm,
không để lây nhiễm chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng theo tinh thần chỉ đạo
của Bộ Y tế và Chính phủ; Để tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch ứng phó với biến
thể Omicron của virus SARS-CoV-2 tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Sở Y tế kính đề
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xuất UBND tỉnh việc thực hiện giám sát phòng chống dịch COVID-19 đối với
người nhập cảnh vào Việt Nam, cụ thể như sau:
1. Về công tác cách ly y tế:
- Đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID19: Thực hiện cách ly y tế tập trung 03 ngày tại khách sạn là cơ sở cách ly do
người cách ly tự chi trả đã được UBND tỉnh phê duyệt, xét nghiệm bằng phương
pháp RT-PCR vào ngày thứ 3 kể từ ngày nhập cảnh, nếu kết quả xét nghiệm âm
tính thì tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày. Trường hợp kết quả xét nghiệm
dương thì xử lý theo quy định.
- Đối với người nhập cảnh chưa tiêm đủ liều vắc xin/chưa tiêm vắc xin: Thực
hiện cách ly y tế tập trung 07 ngày tại khách sạn là cơ sở cách ly do người cách ly
tự chi trả đã được UBND tỉnh phê duyệt, xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR
vào ngày thứ 3 kể từ ngày nhập cảnh, nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì tiếp tục
theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày. Trường hợp kết quả xét nghiệm dương thì xử
lý theo quy định.
2. Về các công tác khác: thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số
10688/BYT-MT ngày 16/12/2021 của Bộ Y tế.
Sở Y tế kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định./.
(Đính kèm Công văn số 10688/BYT-MT ngày 16/12/2021 của Bộ Y tế)
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