
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-KGVX Quảng Nam, ngày      tháng      năm 2021 
       \       

V/v tăng cường hơn nữa công tác quản 

lý, cách ly y tế đối với người từ vùng 

dịch về Quảng Nam để phòng, chống  

dịch  bệnh Covid-19 

     

Kính gửi: 
 

  

- Các Sở, Ban, ngành của tỉnh; 

- UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố. 
                                                

Căn cứ Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ; Thông báo số 81/TB-VPCP ngày 26/4/2021 và Thông báo số 89/TB-VPCP 

ngày 01/5/2021 của Văn phòng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19; Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 

của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về ban hành Quy định 

đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, 

chống dịch Covid-19; xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 160/TTr-SYT ngày 

11/7/2021; theo tinh thần thống nhất của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 12/7/2021; UBND tỉnh yêu cầu các 

Sở, Ban, ngành của tỉnh, UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

các huyện, thị xã, thành phố áp dụng ngay biện pháp sau đây để đảm bảo phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn: 

1. Cách ly y tế tập trung 

1.1. Cách ly tập trung ít nhất 21 ngày liên tục (kể từ ngày cuối cùng tiếp 

xúc với F0 hoặc ngày cuối cùng đến/ở/về từ các địa điểm hoặc ngày vào khu 

cách ly nếu không xác định được các mốc thời gian) và tiếp tục theo dõi sức 

khỏe tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày sau khi kết thúc cách ly tập trung đối với: 

a) Các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh - F1. 

b) Người có đến/ở/về từ các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình 

Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, 

Khánh Hoà, Phú Yên, Quảng Ngãi và từ các địa phương thuộc tỉnh, thành phố 

khác đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 

của Thủ tướng Chính phủ (trừ một số trường hợp có quy định khác để thực hiện 

mục tiêu kép). 

c) Người có đến/ở/về từ các địa điểm tại các mốc thời gian theo các  

Thông báo khẩn của Bộ Y tế. 

d) Người có đến/ở/về từ các địa điểm tại các mốc thời gian theo thông báo 

của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (địa điểm hiển thị màu vàng) tại đường 

link: http://bit.do/thongbaokhancdcQNAM hoặc quét QR Code dưới đây: 

http://bit.do/thongbaokhancdcQNAM
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đ) Người nhập cảnh. 

* Về lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2: đối với những người thuộc Điểm 

1.1 nêu trên thì lấy mẫu ít nhất 4 lần (lần 1 vào ngày cách ly, lần 2 vào ngày thứ 

14, lần 3 vào ngày thứ 20 sau khi kết thúc cách ly tập trung và lần 4 vào ngày 

thứ 7 sau khi kết thúc cách ly tại nhà/nơi lưu trú). 

1.2. Cách ly tập trung ít nhất 14 ngày liên tục (kể từ ngày cuối cùng tiếp 

xúc với F0 hoặc ngày cuối cùng đến/ở/về từ các địa điểm hoặc ngày vào khu 

cách ly nếu không xác định được các mốc thời gian) và tiếp tục theo dõi sức 

khỏe tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày sau khi kết thúc cách ly tập trung đối với: 

a) Người có đến/ở/về từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội 

theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (trừ các 

địa phương quy định tại mục b, Điểm 1.1 nêu trên). 

b) Người đến/ở/về từ thành phố Hồ Chí Minh mà có sự trao đổi, thống 

nhất giữa UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hồ Chí 

Minh với UBND tỉnh Quảng Nam bằng văn bản theo Công văn số 5389/BYT-

MT ngày 07/7/2021 của Bộ Y tế. 

* Về lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2: đối với những người thuộc Điểm 

1.2 nêu trên thì lấy mẫu xét nghiệm ít nhất 4 lần (lần 1 vào ngày cách ly, lần 2 

vào ngày thứ 7, lần 3 vào ngày thứ 14 sau khi kết thúc cách ly tập trung và lần 4 

vào ngày thứ 7 sau khi kết thúc cách ly tại nhà/nơi lưu trú). 

2. Cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú 

Cách ly đủ 14 ngày (kể từ ngày cuối cùng tiếp xúc với F1 hoặc ngày cuối 

cùng đến/ở/về từ các địa điểm hoặc ngày cách ly nếu không xác định được các 

mốc thời gian) và tự theo dõi sức khoẻ 7 ngày tiếp theo (không đi khỏi địa bàn 

thôn/tổ dân phố) đối với: 

a) Các trường hợp tiếp xúc gần với F1 (gọi là F2): Nếu kết quả xét 

nghiệm RT-PCR của F1 dương tính với SARS-CoV-2 thì F2 trở thành F1 và 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như mục a, Điểm 1.1 nêu 

trên; nếu kết quả xét nghiệm RT-PCR của F1 âm tính với SARS-CoV-2 thì F2 

kết thúc cách ly nhưng phải tự theo dõi sức khoẻ 7 ngày tiếp theo (không đi khỏi 

địa bàn thôn/tổ dân phố) và thực hiện nghiêm 5K của Bộ Y tế. Tuy nhiên, 

UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, 

thành phố có thể quyết định thời gian cách ly F2 và lấy mẫu xét nghiệm (sau khi 

có sự trao đổi, thống nhất với Sở Y tế) theo từng trường hợp cụ thể.  

b) Người có đến/ở/về từ các địa điểm tại các mốc thời gian theo thông báo 

của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (địa điểm hiển thị màu xanh) tại đường 
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link hoặc quét QR Code như mục d, Điểm 1.1 nêu trên. 

c) Người đi trên cùng máy bay, tàu hỏa, ô tô, tàu thủy... nhưng không ngồi 

cùng hàng và trước sau 5 hàng ghế với ca bệnh dương tính. 

d) Người từ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dịch bệnh 

Covid-19 trong cộng đồng chưa qua 14 ngày (trừ các địa phương quy định tại 

mục b, Điểm 1.1 nêu trên) đến Quảng Nam và ở lại, phải cách ly tại nhà/nơi lưu 

trú đủ 14 ngày nếu thời gian ở lại quá 14 ngày hoặc cách ly tại nhà/nơi lưu trú 

cho đến khi quay về nơi xuất phát nếu thời gian ở lại dưới 14 ngày. 

Trong thời gian cách ly tại nhà/nơi lưu trú, trường hợp có các dấu hiệu 

sốt, ho, đau họng, khó thở… hoặc có biểu hiện mất vị giác phải báo ngay cho cơ 

sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý kịp thời. 

* Về lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2: đối với những người thuộc các 

mục b, c, d, Điểm 2 nêu trên thì lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 14 hoặc theo chỉ 

đạo của Sở Y tế trong từng trường hợp cụ thể. 

3. Đối với người đến/ở/về từ thành phố Đà Nẵng có dịch bệnh Covid-

19 trong cộng đồng chưa qua 14 ngày 

a) Cách ly tập trung, cách ly tại nhà/nơi lưu trú: thực hiện theo Điểm 1, 

Điểm 2 nêu trên. 

b) Người từ thành phố Đà Nẵng đến Quảng Nam và ngược lại đi/về trong 

ngày: chọn một tuyến đường đi/về cố định; có đi qua chốt kiểm soát phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19; không dừng, không đỗ và không thay đổi lộ trình 

tuyến đường đã chọn; khai báo y tế qua ứng dụng di động Bluezone, NCOVI, 

Vietnam Health Declaration, quét QR Code hoặc chủ động khai báo y tế với 

chính quyền địa phương để được theo dõi, giám sát, phòng chống dịch bệnh theo 

quy định. 

c) Riêng đối với đội ngũ quản lý, chuyên gia, công nhân từ thành phố Đà 

Nẵng vào làm việc tại Quảng Nam và ngược lại đi/về trong ngày: thực hiện mục 

b, Điểm 3 nêu trên; chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn đối với 

đội ngũ quản lý, chuyên gia, công nhân từ thành phố Đà Nẵng vào làm việc tại 

Quảng Nam (nếu đội ngũ quản lý, chuyên gia, công nhân sinh sống ở các khu 

vực có dịch bệnh Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng thì chủ doanh nghiệp xem 

xét, tạm thời cho nghỉ việc trong một thời gian nhất định hoặc bố trí cho họ ở lại 

tại nhà máy, xí nghiệp hoặc tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

để đảm bảo nhà máy, xí nghiệp an toàn tuyệt đối với Covid-19). 

4. Đối với người đến/ở/về từ các tỉnh, thành phố còn lại (ngoài từ các 

tỉnh, thành phố quy định tại mục b, Điểm 1.1 và Điểm 3 nêu trên) có dịch 

bệnh Covid-19 trong cộng đồng chưa qua 14 ngày 

a) Cách ly tập trung, cách ly tại nhà/nơi lưu trú: thực hiện theo Điểm 1, 

Điểm 2 nêu trên. 

b) Người từ các tỉnh, thành phố còn lại (ngoài từ các tỉnh, thành phố quy 
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định tại mục b, Điểm 1.1 và Điểm 3 nêu trên) đến Quảng Nam và ngược lại 

đi/về trong ngày: đi qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19; khai 

báo y tế qua ứng dụng di động Bluezone, NCOVI, Vietnam Health Declaration, 

quét QR Code hoặc chủ động khai báo y tế với chính quyền địa phương để được 

theo dõi, giám sát, phòng chống dịch bệnh theo quy định. 

5. Đối với người đã tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng bệnh Covid-19 từ các 

địa phương có dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng chưa qua 14 ngày đến 

Quảng Nam: do hiệu lực bảo vệ của hầu hết các loại vắc xin phòng bệnh 

Covid-19 hiện có trên thế giới dao động từ 60-90% với những người đã tiêm đủ 

2 liều (nghĩa là sẽ có khoảng 10-40% những người đã tiêm đủ 2 liều vẫn có khả 

năng mắc bệnh). Vì vậy, những người đã tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng bệnh 

Covid-19 cũng phải thực hiện nghiêm việc cách ly y tế theo đúng quy định tại 

Công văn này cho đến khi có hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, 

chống dịch Covid-19 hoặc Bộ Y tế. 

6. Đối với người từ các địa phương có dịch bệnh Covid-19 trong cộng 

đồng chưa qua 14 ngày đến Quảng Nam đã có Giấy xét nghiệm PCR âm 

tính với SARS-CoV-2: thực hiện nghiêm việc cách ly y tế theo đúng quy định 

tại Công văn này cho đến khi có hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, 

chống dịch Covid-19 hoặc Bộ Y tế. 

7. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tăng cường theo dõi, 

giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh Covid-19 trong phạm vi cả nước để chủ 

động tham mưu, cập nhập hướng dẫn kịp thời các địa điểm gắn với các mốc thời 

gian cụ thể yêu cầu cách ly y tế; khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính 

triển khai thực hiện ngay kế hoạch mua sắm trang thiết bị, máy móc vật tư, sinh 

phẩm, hóa chất cần thiết trong 6 tháng cuối năm 2021, nhất là mua sắm 50.000 

test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 theo đúng quy định hiện hành để sẵn 

sàng ứng phó, giám sát dịch tễ nhanh chóng trong trường hợp dịch bùng phát, 

lan rộng trên địa bàn tỉnh và cho các phương án phòng, chống dịch Covid-19 

phù hợp với tình hình mới, sớm trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

8. Công an tỉnh chỉ đạo Công an các địa phương, đơn vị trực thuộc khẩn 

trương điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp khai báo y tế gian dối, không chấp 

hành các quy định của UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19; trước hết, 

tập trung điều tra, xử lý nghiêm theo đúng quy định trường hợp UBND tỉnh đã 

chỉ đạo (nếu có vi phạm). 

9. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly tập 

trung để đảm bảo công tác cách ly được kịp thời trong mọi tình huống. 

10. Các Sở, Ban, ngành, UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh truyền thông thực hiện 

Thông điệp 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang, Khoảng cách, Không tập trung, Khử 

khuẩn, Khai báo y tế). 
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Yêu cầu các Sở, Ban, ngành của tỉnh, UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, 

cá nhân có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (báo cáo); 

- TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành ủy; 

- Báo Q.Nam, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh; 

- CPVP; 

- Các Phòng, Ban, TT VPUBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX (Hậu). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

[daky] 
Trần Văn Tân 
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