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UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
BCĐ PHÒNG, CHỐNG
DỊCH BỆNH COVID-19

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

Số: 241 /SYT-NVY

Điện Biên, ngày 21 tháng 02 năm 2021

V/v hướng dẫn giám sát phòng,
chống dịch bệnh COVID-19 đối
với người đến/về tỉnh Điện Biên.

Kính gửi:

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng
chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã ban hành: Công văn số 190/BCĐ-SYT ngày
08/02/2021 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện giám sát, cách ly phòng, chống
dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 197/BCĐ-SYT ngày
09/02/2021 về việc đính chính và bổ sung nội dung Công văn số 190/BCĐ-SYT.
Thực hiện Văn bản số 455/UBND-KGVX ngày 19/02/2021 của UBND tỉnh
về việc tích cực rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe người về từ huyện
Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương và hướng dẫn cách ly y tế cho trẻ em dưới 15 tuổi.
Trong thời gian qua Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của các huyện,
thị xã, thành phố đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Văn bản chỉ đạo
của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn chuyên môn của cơ
quan y tế; Tuy nhiên, một số đơn vị vẫn chưa thống nhất trong việc áp dụng các biện
pháp cách ly y tế, theo dõi sức khỏe đối với các trường hợp đến và về tỉnh Điện Biên
từ các địa phương trong toàn quốc. Để đảm bảo triển khai hiệu quả các biện pháp
phòng chống dịch, Sở Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh) hướng dẫn giám
sát đối với người đến/về tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau:
1. Đối với người đến/về tỉnh Điện Biên từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương:
- Nếu chưa qua 14 ngày: Yêu cầu khai báo y tế, cách ly tập trung và lấy mẫu
xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định. Trong đó, nếu từ huyện Cẩm Giàng
đến/về tỉnh Điện Biên từ ngày 15/01/2021, tổ chức lấy mẫu cho toàn thể các thành
viên sống trong cùng gia đình.
- Nếu đã qua 14 ngày chưa khai báo y tế thì khai báo bổ sung, theo dõi sức
khỏe và lấy mẫu xét nghiệm. Các trường hợp đã lấy mẫu lần 1 nếu có biểu hiện ho,
sốt, mệt mỏi, khó thở... cần báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để lấy mẫu xét
nghiệm SARS-CoV-2.
2. Đối với người đi từ địa bàn khác của tỉnh Hải Dương (không phải huyện
Cẩm Giàng) đến/về tỉnh Điện Biên: Khai báo y tế, thực hiện cách ly tập trung và
lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định.
3. Đối với người đến/về tỉnh Điện Biên từ các khu vực đang thực hiện phong
tỏa hoặc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg: Thực hiện cách ly tập trung
14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm ít nhất 02 lần trong thời gian cách ly theo quy định
của Bộ Y tế.
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4. Đối với người đến/về tỉnh Điện Biên từ các ổ dịch (thôn/xóm/tổ/đội/tổ dân
phố), những địa điểm theo thông báo của Bộ Y tế (địa bàn không áp dụng biện pháp
phong tỏa, giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg): Thực hiện cách ly tại nhà 14
ngày kể từ ngày rời khỏi địa điểm trên, lấy mẫu xét nghiệm ngay, theo dõi sức khỏe,
khi có biểu hiện bất thường phải báo với cơ sở y tế gần nhất; nghiem túc thực hi n
5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Khong tụ tạp - Khai báo y tế).
5. Đối với người đến/về tỉnh Điện Biên từ các tỉnh có dịch nhưng không
ở/đến/đi qua ổ dịch đang hoạt động: Phải thực hiện khai báo y tế tại cơ sở y tế và tự
theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày, khi có biểu hiện bất thường phải chủ động
khai báo với cơ sở y tế gần nhất.
6. Đối với người đến/về tỉnh Điện Biên từ các tỉnh chưa có dịch và không
đến/đi qua ổ dịch đang hoạt động: Phải thực hiện khai báo y tế tại cơ sở y tế và tự
theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày, nếu có biểu hiện bất thường phải chủ động
khai báo với cơ sở y tế gần nhất.
Nhận được Công văn này Sở Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh) đề
nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện,
đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- TT Kiểm soát bệnh tật;
- TTYT các huyện, thị xã, Tp;
- Lưu: VT, NVY.
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